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แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รหสั 20401-2211 

 วิชาชุดไทย ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 

สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชัน่และสิ่งทอ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางอารี  มีบญุมาก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ผาและเคร่ืองแตงกาย) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย จึงตอง

สามารถทําใหผู เรียนไดศึกษาและฝกฝนทักษะการเย็บชุดไทยไดอยาง

ประณีตสวยงาม มีการทํางานเปนทีม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากชุดไทยเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมประจําชาติอยางหนึ่งที่แสดงเอกลักษณความเปนไทยที่ทําให

ประเทศไทยเปนที่ รูจักอยางแพรหลาย และเปนผูนําทางวัฒนธรรมใน

ประชาคมอาเซียนไดอีกดวย แตจากประสบการณการจัดการเรียนการสอน 

การสังเกตพฤติกรมผูเรียนเปนรายบุคคล พบวา วิธีการเรียนการสอน

ลักษณะอธิบายและสาธิตเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ทักษะที่ดีและเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคดวยตนเอง อีกทั้งการตัดเย็บชุด

ไทยมีรายละเอียดหลายอยาง และใชระยะเวลานาน ผูตัดเย็บจึงตองมีความ

ขยันอดทน ประณีตใจการทํางานเปนอยางมาก การเรียนการสอนดานการ

ตัดเย็บชุดไทยใหมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชน 

เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน วิธีการสอน อุปกรณตาง ๆ ควรหาวิธี

จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน สามารถจูงใจให

ผูเรียนอยากเรียนรู สามารถทําการสอนผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางกัน

ของผูเรียน ทั้งดานความสามารถ คุณสมบัติสวนตัว เพื่อใหเกิดการเรียนรูไป

พรอม ๆ กันท้ังผูเรียนที่มีผลตอการเรียนออน ปานกลาง และผูเรียนที่เรียน

เกง นอกจากนี้ยังพบวาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนองคประกอบ

ที่สําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขามามีบทบาทมากตอการเรียนรูของ

ผูเรียน ในดานการกระตุนความสนใจตอส่ิงที่เรียนและเปนเคร่ืองมือชวยใหผู

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 

20401-2211 วิชาชุดไทย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชา

ชุดไทย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการ

เรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 

ขอบเขตการวจิยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่  3 สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 7 คน 

โดยดําเนินการศึกษากับผูเรียนทุกคน 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

เนื้อหาที่ใชในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 

20401-2211 วิชาชุดไทย แบงออกเปน 6 หนวยการเรียนรู ไดแก 

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 2 เคร่ืองมือและอุปกรณตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 3 พื้นฐานการสรางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 4 การสรางและวางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 5 เทคนิคการเย็บและตกแตงชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 6 การลองตัวและแกไขขอบกพรองของชุดไทยพระ

ราชนิยม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการ

เรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 

ตัวแปรตาม คือ  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 

2) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน 

รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย   

1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 

20401-2211 วิชาชุดไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีเนื้อหาทั้งหมด 6 

หนวยการเรียน ดังตอไปนี้ 

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 2 เคร่ืองมือและอุปกรณตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 3 พื้นฐานการสรางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 4 การสรางและวางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 5 เทคนิคการเย็บและตกแตงชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 6 การลองตัวและแกไขขอบกพรองของชุดไทยพระ

ราชนิยม 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รหัสวิชา 20401-2211 

วิชาชุดไทย จํานวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอเอกสารประกอบการ

เรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใช

เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย มีดังนี้ 
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1. แบบแผนการวิจยั 

ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเด่ียว (One Group 

Pretest Posttest Design) ของ ประสาท เนืองเฉลิม (2556 : 73) ดังนี้ 

ทดสอบกอนเรียน ทดลองใช ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

เมื่อ T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 

 X หมายถึง การทดลองใชเอกสารประกอบการเรียน 

 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

2. การดําเนินการทดลองใช 

2.1 เตรียมเคร่ืองมือที่ ใชในการทดลอง เตรียมหองเรียน

ทดลอง และเตรียมผูเรียน 

2.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) รหัสวิชา 20401-

2211 วิชาชุดไทย ดวยขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ขอ ใช

เวลา 60 นาที เก็บคะแนนไวเพื่อใชในการจัดกลุมขณะทํากิจกรรมการเรียน

การสอน และเพื่อใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการ

เรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ที่สรางขึ้น ใหผูเรียนปฏิบัติการตัด

เย็บชุดไทยตามใบงานแตละหนวยการเรียนท่ีกําหนดไวตามลําดับครบทุก

หนวยการเรียน ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคลระหวางเรียน 

โดยการสนทนา ซักถามผูเรียน และสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหผูเรียนมี

สวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ทําการจดบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน และตรวจ

ชิ้นงานตัดเย็บ 

2.4 เมื่อผูเรียนไดศึกษาเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 

20401-2211 วิชาชุดไทย จบภาคเรียนแลว ใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) จํานวน 60 ขอ ใชเวลา 60 นาที ซ่ึงเปน

ขอสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แตสลับขอกัน ตรวจใหคะแนน

และเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

2.5 ใหผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ในสัปดาห

สุดทายเมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินแลว 

3. การดําเนินการทดลอง 

3.1 ตรวจใหคะแนนจากผลการทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียนแตละหนวยการเรียน ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ

มากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน แลวรวมคะแนนของผูเรียนแตละคน 

3.2 หาผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 

3.3 นําคะแนนของผูเรียนไปทําการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน รหัส

วิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 

20401-2211 วิชาชุดไทย ที่สรางขึ้นกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 โดย

การคํานวณหาคา E1 และ E2 ใชสูตรคาเฉล่ีย ( X ) และคารอยละ 

2. การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน หาคาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  

(S.D) และทดสอบสมมติฐานโดยคํานวณหาคา t-test แบบ Dependent 

3. วิเคราะหผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย โดยใช

คาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รหัส

วิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ไดคาประสิทธิภาพของกระบวนการหรือ

คาเฉล่ียรอยละของคะแนนการทําใบงานซ่ึงปฏิบัติระหวางเรียน เทากับ 

84.69 เมื่อผูเรียนไดเรียนตามเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการเรียน 

รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ครบทุกหนวยการเรียน คาประสิทธิภาพ

ของผลลัพธหรือคาเฉล่ียรอยละของคะแนนทดสอบหลังเรียนเทากับ 86.67  

ดังนั้น คาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 

วิชาชุดไทย เทากับ 84.69/86.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชเอกสารประกอบการ

เรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชดุไทย มีดังนี้ 

2.1 ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนจากการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-

2211 วิชาชุดไทย พบวา ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนทุกคน 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่

เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 แสดงา หลังจากท่ีไดเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน รหัส

วิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

2.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียน รหัส

วิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การนําเอกสารประกอบการเรียนไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูควรเนนการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่อการ

พัฒนาผูเรียนควบคูกับการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกดาน โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. การเรียนการสอนดานการตัดเย็บชุดไทยใหมีประสิทธิภาพ 

ตองคํานึงถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน 

วิธีการสอน อุปกรณตาง ๆ 

3. ครูผูสอนควรศึกษาและพัฒนาส่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ

นําไปพัฒนาใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาใหสมบูรณตามหลักสูตร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดความรูและทักษะเกี่ยวกับการตัดเย็บชุดไทย 

2. ทํ าให ท ราบความพึ งพ อ ใจของผู เรียนที่ มี ต อ เอกสาร

ประกอบการเรียน รหัสวิชา 20401-2211 วิชาชุดไทย 
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3. ผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชุดไทยและเปน

แนวทางใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในการตัดเย็บชุดไทยไดเต็ม

ประสิทธิภาพ 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรบัการ

จัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ในรายวชิาการตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกัตติกา  แกวขาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(เทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนใน

ดานการพัฒนาวิชาชีพและเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เปนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ใหมีประสิทธิภาพเทียบเทานานาชาติ 

การจัดการเรียนรูใหความสําคัญในดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อ

พัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถและทักษะในการใชงานระบบสารสนเทศ 

การใชเทคนิค วิธีการ และอุปกรณเคร่ืองมือ ในการชวยดําเนินงานรูปแบบ

ตาง ๆ เทคโนโลยีการศึกษาไมเปนเพียงการใชส่ือในรูปของวัสดุและอุปกรณ

เทานั้น ยังรวมถึงการใชวิธีการสอนอยางมีระบบดวยมนุษยหรือไมใชมนุษย 

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคโดยใชผลงานวิจัยดานการเรียนรู และการส่ือสาร

ของมนุษยเปนพื้นฐาน ใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห กระบวนการ

และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาความรูความสามารถที่ยั่งยืน 

กิดานันท มลิทอง (2543 : 4-5) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษาเปน

การประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และส่ิงตาง ๆ 

ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช เพื่อการออกแบบ

และสงเสริมระบบการเรียนการสอนขึ้น โดยเนนวัตถุประสงคทางการศึกษา

ที่สามารถวัดไดอยางถูกตองแนนอน มีการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน

มากกวายึดเนื้อหาวิชา มีการใชการศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผานการวิเคราะห

และการใชโสตทัศนูปกรณ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชอุปกรณตาง ๆ 

มากมาย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ส่ือการสอนตาง ๆ ในลักษณะของส่ือ

ประสม และการศึกษาดวยตนเอง 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีความทันสมัยและ

สามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางาน การประกอบอาชีพในสังคม ทั้งใน

สวนของงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน แนวโนมทางดานตลาดแรงงาน

จึงมีความตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถในการสงเสริมการผลิตและ

ประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง ในแตละปมีผลการวิจัยถึงความตองการ

ทางการตลาดดานตาง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจไอที การส่ือสาร 

กลุมธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมรถยนต รวมถึงธุรกิจการเงิน

การธนาคาร ธุรกิจการผลิตก็มีทิศทางที่สูงมากยิ่งขึ้น หลายหนวยงานมีการ

พัฒนาระบบ การจัดการ ซ่ึงสงผลใหการทํางานมีความถูกตอง แมนยํา และ

รวดเร็ว การนําเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการมาใชในระบบการเรียนการสอน

จึงมีความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูเรียนในดานการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองใหมีความพรอมใน

การทํางานตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาประเทศใน

เร่ืองของเศรษฐกิจใหมีความกาวหนาและสรางรายไดใหกับคนในสังคมและ

ประเทศชาติตอไป จากสภาพการแนวโนมทางการศึกษาดานวิชาชีพและ

ทิศทางความตองการของตลาดแรงงานในการจัดสรรบุคคลที่มีความพรอม

ในการทํางานเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีและมีประสิทธิภาพ ระบบการศึกษาจึง

ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

ประเทศ ในการประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงทอพบวา บุคคลซ่ึงมี

ความสามารถในการทํางานดานอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนนอยกวา

กําลังการผลิตในแตละปซ่ึงมีจํานวนที่สูงมากขึ้นเร่ือย ๆ และขาดทักษะใน

การทํางานเปนจํานวนมาก ทางผูประกอบการจึงมีความตองการใหแตละ

สถานศึกษาปรับเปล่ียนหลักสูตรเพื่อสอดคลองกับการทํางานในสวนดานตาง 

ๆ ตามทิศทางของตลาดแรงงาน โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ 

ทักษะการปฏิบัติงานและการคิดแกไขปญหาดวยตนเอง เปนการพัฒนาองค

ความรูควบคูกับการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู ตอบโจทย

ความตองการในปจจุบันและอนาคต 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองที่มุงหาผลของการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดังนั้น การที่สถานศึกษาจะมุงพัฒนาบุคคลากรเพื่อ

ตอบสนองความตองการทางดานตลาดแรงงาน ระบบของการทํางานไมใช

แคพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณเพียงอยางเดียว แตตองพัฒนาผูที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในการควบคุมและจัดการ จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ใหมีความกาวหนาสูระดับสากล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความพรอม

ในดานทักษะการสรางแบบ การแยกแบบตัดและการตัดเย็บเส้ือผาใน

รูปแบบตาง ๆ ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย

เพื่อความสะดวก ถูกตองแมนยํา สรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชาการตัด

เย็บเส้ือผาตนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน

แฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจง คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความ

พึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

ระยะเวลาในการทดลอง 

การทดลองคร้ังนี้กระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ใช

เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห ๆ ละ 7 ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชาที่ใชในการทดลอง 

เน้ือหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาการตัดเย็บเส้ือผา

ตนแบบ เร่ือง การสรางแบบและแยกแบบตัด ตามหลักสูตรสาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ลักษณะของเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผลของการจัดการเรียนรู

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผา

ตนแบบ ซ่ึงผูวิจัยแบงการสรางเคร่ืองมือออกเปน 3 สวน คือ 

1.1 แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

20 ขอ 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผา

ตนแบบ ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชา

การตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ใชในการวัดผลกอนเรียน (Pre-test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน สรางขึ้น

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุก

ขอและทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผา

ตนแบบ ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน 

3. การดําเนินการทดลอง 

3.1 ดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ จํานวน 7 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-

test) ในหองเรียน 

3.2 ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวจิยั

ในชั้นเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 

คน โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาการตัดเย็บ

เส้ือผาตนแบบ เมื่อเรียนเนื้อหาและทดสอบระหวางเรียนจบ 5 สัปดาหแลว 

จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในหองเรียน โดยใชแบบทดสอบชุด

เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แตสลับขอสลับคําตอบ แลวบันทึก

คะแนนและสรุปผลการวิจัย 

3.4 วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ รายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

3.5 รวบรวมขอมูลทั้ งหมด ตรวจสอบความถูกตองของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนการประเมิน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 

2. คาสถิติรอยละ (Percentage) ของคะแนนการประเมินของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

3. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pre-test Post-test Design) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและส่ิงทอ พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตาง

กัน การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.62 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมี

คาเฉล่ีย 15.62 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีสูงขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูได

มากขึ้นหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ พบวา โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X = 4.75) ขอที่ 1 ผูสอนแจงวัตถุประสงค

เนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน รองลงมาคือขอที่ 2 

ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย ( X = 4.37) ผูสอนติดตามผลการสอนอยาง

ตอเนื่องและผูสอนมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากส่ืออุปกรณตาง ๆ มี

ความพรอม) ( X = 3.12) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยู

ในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ คือ ขอที่ 5 การจัดสภาพหองเรียนเหมาะสม 

( X = 4.00) พบวา ผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูเร่ืองวัตถุประสงค 

เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และผูสอนใชส่ือ

การสอนที่ทําใหผูเรียนรูเขาใจในบทเรียนไดงาย และมีการติดตามผลการ

เรียนอยางสม่ําเสมอ 
 

ขอเสนอแนะ 

การทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือในวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ในสวนของขอเสนอแนะการจัดการ

เรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ 

อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการใชงานของผูเรียน 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 5 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

แนวทางสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของคอมพิวเตอรโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางแบบกับการทํางานดวยมือในการสรางแบบ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการสรางแบบและ

แยกแบบตัดในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหขั้นตอนการสรางแบบและ

แยกแบบตัดได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชาเสื้อซาฟาร ี

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาเสื้อผาแฟชั่น 

ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นางสุชาดา  นิลสาขา 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ธุรกิจเส้ือผา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระแสและวิวัฒนาการของการเจ ริญก าวหน าของโลกได

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแส

การเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกกาภิวัตน สังคมไทย

ตองปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในการสรางนิสัยใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝรูใฝ

เรียน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความ

เจริญในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัว “ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา 

กาวนํา” การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-

2549) กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ และกําหนดสภาพสังคมไทยที่

พึงประสงค โดยมุงพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 

สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและ

เอื้ออาทรตอกัน ดานสังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรูสังคมไทยเปนสังคมแหง

การเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถ

เรียนรูไดตลอดชีวิตและมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครอง

ทางสังคม แนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญไดมีวิวัฒนาการมาจนถึงการ

มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนแมบทสําคัญ

กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดไวในมาตราตาง ๆ เชน มาตรา 

40,42,43,46,53,54,69 โดยเฉพาะมาตรา 81 กําหนดใหมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนกฎหมายทางการศึกษา

ฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงใหความสําคัญเร่ืองตาง ๆ เชน มาตรา 6 การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ และสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เปนเคร่ืองมือในการ

คนหาคําตอบใหกับคําถามที่ครูสนใจดวยวิธีการเชิงประจักษ ครูทุกคน

สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน

หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ซ่ึงเปน

หนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูที่ตองจัดทําควบคูกับการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบที่ครูตองใชการบูรณาการความรูทั้ง

ทฤษฎีและการปฏิบั ติในการคิดคนวิธีสอน ส่ือหรือนวัตกรรมตาง ๆ 

ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการประยุกตใชเพื่อการวางแผน

และพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือแกปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะที่ครูตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

การอันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของความเปนครูมืออาชีพในยุค

ของการปฏิรูปการเรียนรูตามนัยแหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 มาตรา 24 (5) กําหนดใหครูใชการวิจัยเปนสวนประกอบหนึ่งของ

กระบวนการจัดการเรียนรู 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหา

แนวทางในการแก ไขปญ หาของการไม ส งงานของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาเส้ือผาแฟชั่น วิชาเส้ือซาฟารี เพื่อ

พัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการ

สอน ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อ เส ริม ส ร า ง เจต ค ติ ใน ก ารส งงาน ข อ งนั ก เรีย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาเส้ือผาแฟชั่น จาก 30% เปน 80% 
 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 5 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสงเสริมเจตคติเปนรายบุคคล การใหรางวัล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตัวเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเส้ือผาแฟชั่น ในรายวิชา

เส้ือซาฟารี 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ทําตารางบันทึกการสงงาน แบบฝกหัดในเวลา แบบฝกหัด

การบาน ใบงาน 

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ 

3. บันทึกการสงงานอยางตอเนื่อง 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 6 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. คาเฉล่ียของการสงงานรายวิชาเส้ือซาฟารี กอนการสงเสริม

เจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 อยูในเกณฑรอย

ละ 20 

2. คาเฉล่ียของการสงงานหลังการสงเสริมเจตคติ พบวา สูงขึ้น

กวาเดิม ทําใหสรุปไดวา การที่ครูผูสอนไดศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

ถามถึงสาเหตุการไมสงงาน และใหแรงเสริมเปนเจตคติในดานการใชรางวัล 

เพื่อเสริมเจตคติ พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาเส้ือผาแฟชั่น มีการสงงานสูงขึ้นจากรอยละ 20 เปนรอยละ 80 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในวิชาอื่นควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักเรียนที่มี

ตอพฤติกรรมในการสงงานของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ในการสอนรายวิชาเส้ือผาแฟชั่น ครูผูสอนตองเอาใจใสอยาง

ใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการเรียนการสอน

ใหมากที่สุด 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักเรียนที่มีตอพฤติกรมการสงงาน 

วิชาเส้ือซาฟารี เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนําไป

สํารวจเจตคติทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 2 สาขาเส้ือผาแฟชั่น ในเร่ืองของเจตคติตอการสงงาน 

_______________________________________________________ 
 

การเปรยีบเทยีบทักษะการเยบ็ดวยจักรเย็บผาอุตสาหกรรม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

แฟชั่นและเครื่องแตงกาย กับเกณฑทีกํ่าหนด 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  หนุมนา 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ) 

ปที่ทําวิจยั 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมตางกําลังปรับตัว แตดวย

ปญหาแรงงานขาดแคลนและการปรับคาแรงคอนขางสูง ทั้งยังมีสถาน

ประกอบการเปนจํานวนมากที่ตองการบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อ

ขับเคล่ือนเขาสูการผลิต สําหรับทิศทางตลาดเส้ือผาในอนาคต เคร่ืองนุงหม

จะมีโอกาสเติบโตมากขึ้น มีสินคาหลากหลาย เชน เส้ือกีฬา ชุดเด็ก ชุดสัตว

เล้ียง เปนตน โดยรวมแลวการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหมยังตองปรับตัวกันตอไป การขาดสภาพคลองในดานแรงงานที่มี

ฝมือซ่ึงการรับแรงงานเขามาทํางานมีความรูแตขาดประสบการณ ทําใหตอง

เสียเวลาในการฝกประสบการณพนักงานใหมกอนจะลงมือปฏิบัติงานจริงได 

ทําใหเสียเวลาในการอบรมพนักงาน เพื่อเรงใหทันตอการผลิตในแตละคร้ัง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระบุวา 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอตองพัฒนานักเรียนดานการตัดเย็บเส้ือผาขั้น

พื้นฐาน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะพรอมที่จะนําไปใช

ปฏิบัติงานได และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเขาสู

การเปนแรงงานในสถานประกอบการที่มีฝมือไดในอนาคต 

จากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ รายวิชา

การใชและการบํารุงรักษาจักร เร่ืองพื้นฐานการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ทําใหผูสอนไดพบวาพื้นฐานการ

เย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรมของผูเรียนนั้นยังไมเกิดความชํานาญ ซ่ึงอาจ

กอใหเกิดอันตราย และเมื่อลงปฏิบัติกับชิ้นงานอาจทําใหชิ้นงานเกิดความ

เสียหายได เพราะจักเย็บผาอุตสาหกรรมมีความเร็ว 3,000-6,000 รอบตอ

หนา ซ่ึงตองใชเทาและในการบังคับและหยุด ประกอบกับมือที่ตองประคอง

เพื่อการเย็บไดตรงตามเสนที่กําหนดไว โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 ยังไมมีทักษะที่ เพียงพอสําหรับการใชจักรเย็บผา

อุตสาหกรรม ซ่ึงเมื่อทําการทดสอบแลวคะแนนทั้งหมด นับวาไมผานเกณฑ

มาตรฐานของการใชจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตน 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญมาก ซ่ึงการ

สํารวจที่ผานมาพบวานักเรียนไมสามารถที่จะปฏิบัติการเย็บจักรเย็บผา

อุตสาหกรรมไดถูกตอง ยังตองปรับดานความรู วิธีการ และทักษะพื้นฐาน

ดานการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม ซ่ึงปญหาอาจเกิดจากสภาพแวดลอม 

ตัวผูเรียน ตัวผูสอน จากการจัดกิจกรรมการสอนและจากส่ือการสอนที่ไม

สมบูรณ จึงทําใหผูเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน อันสงผลตอคุณภาพ

ของผูเรียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และถาผูสอนนําแบบฝกทักษะการเย็บ

จักรอุตสาหกรรมที่นาสนใจและเขาใจงายมาสอนกับนักเรียน จะทําใหผูเรียน

เขาใจงายและมีทักษะในการเย็บเพิ่มมากขึ้น 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว และมีความสนใจ

ที่จะศึกษาการแกปญหาในเร่ืองกระบวนการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาแฟชั่นและส่ิงทอ 

รายวิชาพืน้ฐานการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม เร่ืองพื้นฐานการเย็บจักรเย็บ

ผาอุตสาหกรรม โดยการเลือกจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการ

เย็บลายเรขาคณิต ซ่ึงเปนลายที่ใชในการฝกทักษะการเย็บมีลักษณะของลาย

เรขาคณิต มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งเสนตรง เสนโคง มีจุดเร่ิมตน การ

จุดส้ินสุด ซ่ึงถือวาเปนเสนพื้นฐานของการเย็บเส้ือผา แบบฝกทักษะการเย็บ

ลายเรขาคณิตสามารถตรวจสอบการเย็บดวยจักรเย็บผาอุตสาหกรรม

เบื้องตนไดอยางชัดเจน ทั้งยังเปนแบบที่สามารถฝกทักษะการบังคับทาทาง

การประคองและการลงน้ําหนักเทา การบังคับการหยุดของเข็มและจังหวะ

ของการเย็บ ทั้งยังเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยากทํา

แบบฝกทักษะจนเกิดความเขาใจทักษะ และมีความชํานาญ ซ่ึงจะสงผลให

ผูเรียนมีทักษะการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตนที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเย็บดวยจักรเย็บผาอุตสาหกรรมของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กับเกณฑที่กําหนด 
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สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาแฟชั่น

และส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีทักษะการเย็บที่ดีขึ้นดวย

แบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต สูงกวาเกณฑที่ระดับคุณภาพดี 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ จํานวน 8 คน รายวิชาพื้นฐาน

การเย็บระบบอุตสาหกรรม เร่ืองพื้นฐานการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม 

โดยใชวิธีเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการ

เย็บลายเรขาคณิต 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม

เบื้องตน 

3. เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต ใน

คร้ังนี้มุงฝกทักษะเร่ือง การเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตน ซ่ึงสามารถ

แบงรูปแบบดังนี้ 

3.1 การเย็บเสนพื้นฐาน 

3.2 การเย็บเสนลายเรขาคณิตแบบมุม 

3.3 การเย็บเสนลายเรขาคณิตแบบเสนโคง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบดวย 

1. แบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต เร่ืองการเย็บจักรเย็บผา

อุตสาหกรรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 เร่ือง ดังนี้ 

1.1 การเย็บเสนพื้นฐาน 

1.2 การเย็บเสนลายเรขาคณิตแบบมุม 

1.3 การเย็บเสนลายเรขาคณิตแบบเสนโคง 

2. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม เร่ือง

การเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตน โดยใชแบบฝกทักษะการเย็บลาย

เรขาคณิต นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 4 แผน 

3. แบบวัดภาคปฏิบัติ เร่ืองการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม

เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค 

2. เร่ิมดําเนินการสอน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูและชุดฝก

ทักษะการเย็บลายเรขาคณิตท่ีสรางขึ้น ใชเวลาท้ังหมด จํานวน 6 ชั่วโมง 

โดยใชแบบฝกทักษะการเย็บ ลายเรขาคณิต ทั้งหมด จํานวน 3 เร่ือง 

3. เมื่อสอนเสร็จแตละแผนการจัดการเรียนรู จะมีการประเมินผล

จากชุดฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต มีเกณฑการใหคะแนน ถาไมผาน

เกณฑก็สอนซอมเสริม 

4. เมื่อทดลองใชชุดฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต จนครบทั้ง 3 

เร่ืองแลว ก็ทําการทดสอบโดยใชแบบวัดภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหทักษะการเย็บ เร่ืองการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตน ดวย

แบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต โดยวัดกับเกณฑ (ตองผานเกณฑระดับ

คุณภาพดี) โดยใชแบบทดสอบคาที (One sample t-test) โดยใชสถิติใน

การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) สูตรดัชนีคาความ

สอดคลอง IOC 

2. คาความเชื่อมั่นของสูตรความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิ์ แอลฟา 

(α - Coefficient) 

3. คาเฉล่ีย Arithmetic Mean ( X ) 

4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) 

5. คาที One Sample t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒนาทักษะการเย็บจักรเย็บผาอุตสาหกรรม

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเย็บ

ดวยแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต สูงกวาเกณฑระดับคุณภาพดี อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

1.1 การใชแบบฝกเสริมทักษะการประกอบการเรียนรูควร

แนะนําชี้แนะและอธิบายซํ้า ๆ พรอมยกตัวอยางประกอบหลายตัวอยาง

เพื่อใหนักเรียนเขาใจกอนลงมือ 

1.2 ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบฝกทักษะ

เพื่อนักเรียนจะไดเกิดความภาคภูมิใจ 

1.3 ควรมีการวิเคราะหสภาพผูเรียนและปญหาที่เกิดจากการ

เรียนการสอนกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.4 กอนนําแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิตไปใชจะตอง

ทําความเขาใจใหชัดเจน โดยเฉพาะการอานคูมือครูประกอบการใชแบบฝก

ทักษะการเย็บลายเรขาคณิต เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

แบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 การสรางเกณฑประเมินทักษะการเย็บจักรเย็บผ า

อุตสาหกรรมนั้นตอไปสามารถปรับปรุงแกไขประเด็นในดานตาง ๆ ไดเพื่อ

พัฒนาผูเรียนในคร้ังตอไป 

2.2 ครูควรมีการดูแลการปฏิบัติการเย็บของนักเรียนอยาง

ใกลชิดเพื่อสามารถใหคําแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติได 

2.3 การศึกษาคนควาเปนแนวทางแกครูผูสอนและผูเกี่ยวของ

กับนักเรียนในการพัฒนาการวางแผนการจัดการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในรายวิชาการใชและบํารุงรักษาจักรใหกับนักเรียนในรายวิชา

เทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกายตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิตสําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชในการ

เรียนการสอนได 

2. นักเรียนมีทักษะการใชจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเบื้องตนไดตาม

เกณฑระดับคุณภาพดี เมื่อใชแบบฝกทักษะการเย็บลายเรขาคณิต 
 

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

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาเสื้อผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปาลิตา  ชะนะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เส้ือผาและแพทเทิรน) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 นักเรียนระดับ 

ปวช.3 แฟชั่นดีไซน ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภท

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 2563 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอน

รายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 ทําใหผูเรียนมีความพึง

พอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษาตอไป 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 

2401-2007 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 

2401-2007 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของครูผูสอน รายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-

2007 ของนักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 3 แฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 7 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน 

2) วิชาที่ประเมิน คือ รายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัส

วิชา 2401-2007 

3) ครูที่รับการประเมิน คือ คุณครูปาลิตา  ชะนะ 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนรู รายวิชา

เส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

เส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 ระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน จํานวน 

3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานแฟชั่นดีไซน 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 
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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  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความ

คิดเห็นนอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน วิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007 3 ดาน  

วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย ( X )  และคาความเบี่ยงแบน

มาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน รายวิชา

เส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 2401-2007  พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ระดับมากที่สุด และมาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน 

รหัสวิชา 2401-2007 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. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน รายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 

2401-2007 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

2. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน รายวิชาเส้ือผาเด็กเบื้องตน รหัสวิชา 

2401-2007 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

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

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรบัผิดชอบ วิชาเสื้อผาสตรีเบื้องตน 

โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรบั 

นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานเสื้อผาแฟชั่น 

สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาภรณ  รักษามั่น 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เทคโนโลยีเส้ือผา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชกระบวนการสอนที่หลากหลาย โดย

มุงหวังใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจ มีทักษะ สามารถแกไข

ปญหาและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม โดยยึดหลักการตามแนวคิด

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน 

รหัสวิชา 20401-2005 ระดับ ปวช.2 สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ 

จํานวนนักศึกษา 5 คน พบวา นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียน

หลาย ๆ ดาน ไดแก การเขาชั้นเรียน การใชอุปกรณการเรียน การปฏิบัติ

ตามระเบียบการใชหอง การดูแลรักษาหองปฏิบั ติการ การทํางานที่

มอบหมายจากครูผูสอนและจากกลุมเพื่อรักษาวัสดุอุปกรณในการเรียนไวให

นักศึกษากลุมอื่นไวใชตอไป จําเปนตองหาแนวทางในการสอนที่สามารถ
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สรางความรับผิดชอบในการเรียนรายวิชานี้ และการตรวจสอบพบวา การ

ปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ โดยครูใหความรักความเอาใจใส ฝกใหนักศึกษา

มีวินัย ลงโทษตามสมควร ใหโอกาสแสดงความคิดเห็น พูดถึงนักศึกษา

ในทางที่ดี ปฏิบัติตอนักศึกษาในแนวประชาธิปไตย และเปนแบบอยางที่ดี 

และแสดงความชื่นชมเมื่อนักศึกษาทําอะไรสําเร็จ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาเปน

บุคคลที่รูจักผูอื่น มีความมั่นคงในอารมณ พรอมที่จะใหความชวยเหลือและ

ใหความรวมมือกับผูอื่น นอกจากนั้น วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจ เปนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนสภาพแวดลอมทางการเรียนใหกับผูเรียน เปนการผสมผสานระหวาง

ทักษะของการอยูรวมกันในสังคม กับทักษะเนื้อหาดานวิชาการตาง ๆ โดย

ใหผูเรียนไดอยูรวมกันเปนกลุม ชวยกันทํางานแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน โดยแตละกลุมตองประกอบไปดวยผูเรียนที่มีความรูความสามารถ

แตกตางกัน เพื่อที่จะใหผูเรียนท่ีเรียนเกงชวยเหลือผู เรียนที่ เรียนออน 

ความสําคัญของบุคคลคือความสําเร็จของกลุม เปนการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และจากการทําการสํารวจพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของ

นักศึกษาระหวางสัปดาหที่ 1-6 นักศึกษามีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบใน

การเขาชั้นเรียนมีจํานวนนักศึกษาขาดเรียนเกิน 20% ตามที่วิทยาลัยกําหนด 

จํานวน 5 คน ครูผูสอนกระทําไดเพียงตักเตือนและทํานิเทศการขาดเรียน

แจงใหวิทยาลัยฯ และผูปกครองของนักศึกษาทราบตามลําดับในสัปดาหที่ 

7-8 มีนักศึกษาไดปรับพฤติกรรมการเขาเรียนเพิ่มขึ้น จํานวน 2 คน จนถึง

สัปดาหที่ 9 มีนักศึกษาที่มีเวลาเขาเรียนไมถึง 80% จํานวน 3 คน (ขร.) จาก

ขอมูลขางตนจึงเปนแรงจูงใจใหผูสอนเลือกใชวิธีการสอนแบบรวมแรงรวมใจ 

และการปรับพฤติกรรมนักศึกษาแบบยอมรับมาใชในการปรับพฤติกรรม

ความรับผิดชอบสําหรับรายวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน รหัสวิชา 20401-2005 

ซ่ึงเนนการปฏิบัติงานเปนท้ังรายบุคคลและรายกลุม ผูวิจัยคาดวาจะเปน

วิธีการที่จะชวยเพิ่มความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษาได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 5 คน สาขางานเทคโนโลยีเส้ือผาแฟชั่น สาขาวิชา

เทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย ดานความรับผิดชอบตอการเรียนวิชา

เส้ือผาสตรีเบื้องตน รหัสวิชา 20401-2005 โดยมีเปาหมายวานักศึกษาจะมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้ ดํ าเนินการโดยการเก็บขอ มูลจากการสังเกต

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน 

รหัสวิชา 20401-2005 ภาคเรียนที่ 2/2563 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ จํานวน 5 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก ดี 

ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน เปน

แบบประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน

กลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

3. แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนน เปนแบบประมาณ

คา 6 ระดับ คือ มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควร

ปรับปรุง และควรแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาพฤติกรรมคร้ังนี้ เปนการทดลองแบบใชการสังเกต 

แบบสอบถาม บันทึกพฤติกรรม และการใหคะแนนของนักเรียน ใชเวลา

ทั้งส้ิน 6 สัปดาห โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอ

ภาระงานของนักศึกษาโดยใชเวลาการสังเกต 1 สัปดาห ซ่ึงแบงเปนสัปดาห

ละ 2 ชั่วโมง 

คร้ังที่ 2 เปนระยะที่ใชการเสริมแรง คือ ใชวิธีการกลาวชมเชยผูที่

สงงานกอน และทําไดถูกตอง และใชคะแนนเปนเกณฑ นักเรียนที่สงตาม

เวลาที่กําหนดจะไดคะแนนเต็ม สวนนักเรียนที่สงชาคะแนนจะลดลงไปเร่ือย 

ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด ในการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระ

งานของนักเรียนนั้นใชระยะเวลา 3 สัปดาห โดยผูปรับพฤติกรรมเปนผูให

คะแนนในการสงงาน และจะใหคะแนนเต็มแกนักเรียนที่สงตามเวลาที่

กําหนด และมีแบบบันทึกผลคะแนนเปนรายสัปดาหเพื่อแจงใหนักเรียนได

ทราบผลคะแนน 

คร้ังที่  3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียน จะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะมีการกระตุนนักเรียนโดยการใหรางวัล 

และมีการตําหนิและกลาวตักเตือนนักเรียนผูที่ไมมีความรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมาย และทําโทษโดยการเพิ่มภาระงานใหแกนักเรียนที่ไมสงงาน 

คร้ังที่ 4 เปนระยะการตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียน จะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะไมมีการกระตุนและการใหรางวัล

นักเรียน มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหทําตามปกติ แตเนื่องจากความ

เคยชินของนักเรียนและกลัวถูกตัดคะแนน นักเรียนก็จะมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม และพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานไปในทางที่ดี

ขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คิดจากจํานวนนักเรียนที่สงงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

คิดคํานวณเปนรอยละของการสงงานตรงเวลา โดยแบงเปนสงงานตาม

กําหนดเวลา สงชากวากําหนดเวลา และไมสงงาน 

2. นําคาสถิติรอยละและคาสถิติคาเฉล่ียของคะแนนในการสงงาน

แตละสัปดาหมาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่สงงานตามเวลาวามีการ

ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม มีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการเรียนที่มีตอรายวิชา

เส้ือผาสตรีเบื้องตน รหัสวิชา 20401-2005 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 เปน

เพียงการศึกษาขั้นตน ในดานการเรียนการสอนวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน รหัส

วิชา 20401-2005 พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมขาดความ
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รับผิดชอบในหลาย ๆ ดาน ในแตละรายบุคคลไมเหมือนกัน รวมทั้งตัว

ครูผูสอนก็มีผลตอการเรียนของนักศึกษา เชน ครูมีการเตรียมการสอน

ลวงหนา ครูกําหนดเนื้อหาตรงกับคําอธิบายรายวิชา ครูสอนเนื้อหาที่

ทันสมัย และแนะนําแหลงการเรียนรูไดตรงตามภาระงานหรือไม ครู

มอบหมายงานตามระดับความรูของผูเรียน ดานการวัดผลและประเมิน ครู

แจงเกณฑการวัดผลและประเมินผลลวงหน า ครูใชวิ ธีการวัดผลที่

หลากหลาย ครูวัดผลและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

ตอเนื่อง ครูแจงผลการวัดผลตอผูเรียนเปนระยะ ๆ ครูยิ้มแยมแจมใส แตง

กายสุภาพเรียบรอย ครูพูดจาที่สุภาพใชคําที่เหมาะสม ใหโอกาสผูเรียนเทา

เทียมกัน ครูทําตนเปนแบบอยางที่ดี ครูไมลําเอียง มีความยุติธรรมให

คะแนนตามผลงาน สุดทายถาครูมีความพรอมในการสอน และนักศึกษามี

จิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีเรียนในทุก

รายวิชา การเรียนการสอนก็จะบรรลุและสําเร็จผลดวยดี 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการติดตามพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของ

นักศึกษาของกลุมนี้อีก เพื่อสังเกตวาวิธีการสอนที่ใชมีผลตอพฤติกรรมความ

รับผิดชอบตอนักศึกษาอยางถาวรจนจบรายวิชา สามารถนําไปปฏิบัติใชได

กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน 

รหัสวิชา 20401-2005 ในทุก ๆ ดาน 

2. นําผลที่ไดไปปรับปรุงการสอนนักศึกษาในรุนตอ ๆ ไป 

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

 

การพัฒนาการสอนดวยเทคนิคผังความคิด เพ่ือสรางแรงบันดาลใจที่

แปลกใหมในการออกแบบ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นดไีซน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายภูสิทธิ์  ใจดี 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศล.บ.(ศิลปกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนของครูในแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ

เคร่ืองแตงกาย มุงเนนสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษาใหมีความทันสมัย 

สอดรับกับความตองการของตลาดแฟชั่น ในปจจุบันการบริโภคสินคาแฟชั่น

มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอยางหลากหลาย มีส่ิงเราในดานธรรมชาติ 

รสนิยม และการใชชีวิต ที่สงผลที่การเลือกบริโภค ดังนั้น จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย

ในปจจุบันจะตองมีทักษะในการออกแบบที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาด

แฟชั่น ไมวาจะเปนดานการออกแบบ กระบวนการทํางาน รวมไปถึง

แนวความคิดของการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

ซ่ึงกระบวนการสรางแรงบันดาลใจนั้นมีความสําคัญมากตอการ

ออกแบบเคร่ืองแตงกายเปนอยางมาก เนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนของการ

ออกแบบ จึงจําเปนตองมีความทันสมัย แปลกใหม และหลากหลาย เพื่อให

ไดมาซ่ึงงานออกแบบที่ทันสมัย และตรงตามเปาหมายของตลาดแฟชั่นใน

ปจจุบัน การนําเทคนิคแผนผังแรงบันดาลใจมาชวยในการสอน จะทําให

นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่แปลกใหมยิ่งขึ้น 

การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมใหคนซ่ึงเปน

สมาชิกของสังคมเปนคนมีคุณภาพ คุณธรรม กลาวคือ การศึกษาชวยสราง

จิตสํานึกในการเปนมนุษย มีจิตวิญญาณของผูมีอารยธรรมทางปญญาและ

ความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสรางใหคนมีความรูในการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ มีความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับคนทุกวัย (ความสําคัญของการศึกษา, ม.ป.ป.) ความพึงพอใจ

คือความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล มักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง

ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอส่ิงนั้น หรือตรงกันขามหากความ

ตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัดใน 5 ดาน คือ ดานรายวิชาใน

หลักสูตร ดานผูสอน ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการหลักสูตรให

เกิดผลดีแกผูเรียนและทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการใชเทคนิคในการสรางแรงบันดาลใจ โดย

การใชแผนผังความคิดของนักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นดีไซน 

2. เพื่อเปรียบเทียบชิ้นงานกอนและหลังจากการใชแผนผัง

ความคิดในการสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบของนักเรียนระดับ ปวช.2 

แฟชั่นดีไซน 

3. เพื่อเปรียบเทียบเกณฑการออกแบบเคร่ืองแตงกายจากการใช

เทคนิคการออกแบบโดยแผนผังความคิดการสรางแรงบันดาลใจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ แผนก

วิชาผาและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 8 คน 

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  นักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิง

ทอ ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของ

การจัดการสอนของครูผูสอน 5 ดาน คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร ดาน
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ผูสอน ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร

เพื่อการออกแบบ ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 5 ดาน คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผูสอน 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด โดยเปนขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกโจทยการสรางแรงบันดาลใจ 

2. ผูสอนสอนเทคนิคการสรางแรงบันดาลใจแบบแผนผัง 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนําไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยคํานวณคาสถิติดังนี้ 

1. คารอยละ (Percentage) เปนการเปรียบเทียบความถี่หรือ

จํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 

2. คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) หรือ ( X ) 

3. คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D)  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิ เคราะหความพึ งพอใจของผู เรียนที่มีตอการ

พัฒนาการสอนดวยเทคนิคผังความคิด เพื่อสรางแรงบันดาลใจที่แปลกใหม

ในการออกแบบ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1. ดานรายวิชาในหลักสูตร กลาวคือ รายวิชามีประโยชนตอการ

นําไปประกอบอาชีพ เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 

เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียน พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสราง

แบบตัด ดานรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับมาก 

2. ดานผูสอน กลาวคือ ผูสอนมีความเปนกันเอง ใหคําแนะนํา

และรับฟงความคิดเห็น ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี 

ผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรูชวยให เกิดการเรียนรูใน

เนื้อหาวิชา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานผูสอน อยูในระดับ

มากที่สุด 

3. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ใช

วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม ไดคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรม 

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน กลาวคือ การวัด

และประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม การใชเทคนิคหรือ

วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ใหขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาตนเอง พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด 

5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน กลาวคือ ในภาควิชามี

หนังสือ ตํารา สําหรับคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ ในภาควิชามี

หองเรียน ส่ือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ดานปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนาการสอนดวย

เทคนิคผังความคิดเพื่อสรางแรงบันดาลใจที่แปลกใหมในการออกแบบ ของ

นักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จักรเย็บผาอาจมีปญหาระหวางใชงานบางบางคร้ังทําให

งานลาชา ตามเพื่อนที่มีจักรที่บานไมทัน 

1.2 ควรอธิบายใหชาลงพรอมยกตัวอยางประกอบสรางความ

เขาใจใหนักเรียน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

2.1 ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในแตละคร้ัง สําหรับเด็ก

บางคนที่ตามงานไมทัน 

2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมเด็กกอนและหลังเลิกเรียนของใน

รายวิชานั้น ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนคร้ังตอไปเพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรูและเทคนิคการสรางแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีประสิทธิภาพ

และมีทักษะเพื่อนําไปใชในการทํางาน 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ที่มีตอทักษะการตดัเย็บเสื้อผา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาพร  อามิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(คหกรรมมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาในปจจุบันมุงเนนท่ีจะแกปญหาของชาติและผลักดันให

ประเทศเขาสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีจุดประสงคที่มุงเนนตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพแกผูเรียน ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห มีทักษะในการจัดการ 

และทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันใหสามารถเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน

ผูสอนตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความตองการของผูเรียน 

พยายามสอนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ และไดทํา

กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน

จะตองมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด และ

สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันในชั้นเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ผูสอนตอง

มุงเนนกระบวนการดานการคิด วิเคราะห และทักษะในการปฏิบัติงาน

ออกแบบในยุคสมัยปจจุบันท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม เพื่อ

สอดคลองกับสังคมและวิถีชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเปนทั้ง

ทางดานธรรมชาติ อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี ตางก็มีความเจริญกาวหนา

ขึ้นมาก การออกแบบก็เปนสวนหนึ่งที่เขามามีบทบาทตอสังคม ซ่ึงงาน

ออกแบบตาง ๆ ตองมีความโดดเดนและนาสนใจ จึงจะสามารถดึงดูดความ

ตองการของผูบริโภคไดเหมือนกับการออกแบบเคร่ืองแตงกาย ควรมีการ

สรางสรรคแนวทางกระบวนการคิด การหาแรงบันดาลใจรูปแบบใหม ๆ มา

พัฒนางานออกแบบเคร่ืองแตงกาย ซ่ึงถือวาเปนส่ิงจําเปนที่ชวยเสริมใหงาน

ออกแบบเคร่ืองแตงกายนั้น ๆ มีความนาสนใจ โดดเดน และตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคใหมีโอกาสเลือกสวมใสไดมากขึ้น ดังนั้นการเรียน

การสอนจึงเนนเพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนเพิ่มพูนทักษะทางการออกแบบและ

การตัดเย็บที่มีเทคนิคการทํางานที่ละเอียด แตทั้งหมดนี้จะไดมาซ่ึงการคนหา

แนวทางการออกแบบ การคิดแรงบันดาลใจ การศึกษาแนวโนมแฟชั่นเทรนด 

(Trend) การสรางคอลเลคชั่น (Collection) ตลอดจนการศึกษาแนวทาง

เส้ือผาชั้นสูง (Haute-couture) เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการคิดทางการ

ออกแบบและตัดเย็บตอวงการแฟชั่นไดอยางนาสนใจและเหมาะสม (ทัศนีย 

บันลือพรศักด์ิ, 2558) 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจในการนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาใชในการจัดการเรียน

การสอนที่มีตอทักษะการตัดเย็บเส้ือผา เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนท่ีสงผลตอทักษะการตัดเย็บเส้ือผา ชวยกันคิดวิเคราะหขั้นตอน

การทํางานและเมื่อพบเจอปญหาระหวางทํางานจริง เพื่อเปนประโยชนใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่

มีตอทักษะการตัดเย็บเส้ือผา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตัดเย็บเส้ือผากอนและหลังการใช

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

3. เพื่อเปรียบเทียบเกณฑการตัดเย็บเส้ือผา ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตามเกณฑ

รอยละ 70 
 

ขอบเขตการวจิยั 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการตัดเย็บเส้ือผา 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

1.1 ศึกษาตํารา เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล

พรอมศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน 

2. ใบความรู 

รวบรวมขอมูลที่มีความสําคัญกับเนื้อหาที่เรียน ขยายความคิด 

และเสริมสรางมุมมองที่กวางไกลขึ้น รวบรวมอยูในใบความรู 

3. แบบทดสอบทักษะการตัดเย็บ 

3.1 เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญกอนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อ

ดูทักษะพื้นฐานของนักเรียนและเพิ่มทักษะภายหลังการเรียนรูดวยเนื้อหา

และการสาธิตที่เปนประโยชนตอกระบวนการคิดของการทํางาน ขยายความ

เขาใจและหลักการสรางความเขาใจ เปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่ครูสามารถนําไป

ตอยอดในการสอนได 

3.2 เกณ ฑ ก ารให ค ะแนนมี  4  ข อ  เพื่ อ วัด ทั กษะและ

ความสามารถของนักเรียนใหตรงกับเกณฑที่วางไว โดยกําหนด 10 คะแนน 

จํานวน 2 ขอ และ 5 คะแนน จํานวน 2 ขอ คะแนนที่ออกมาก็จะไดตาม

สัดสวนของทักษะที่นักเรียนเขาใจในการเรียนรู โดยไมรวมกับคะแนนแบบ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

3.3 ตรวจสอบแบบทดสอบทักษะการตัดเย็บ โดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ที่มีความรูความเขาใจที่ตรงเนื้อหาและสาขาวิชา 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กําหนดหวัขอทีจ่ะทําวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา 

2. นําขอมูลที่ตองการมาวิเคราะหจากการวัดผลกอนทดลอง 

3. ศึกษาแนวคิดตามทฤษฎแีละเอกสารที่เกี่ยวของในการทําวิจยั

ในชั้นเรียน 

4. สรางเคร่ืองมือ 

5. อธิบายใหผูเรียนเขาใจในเร่ืองการตัดเย็บ โดยการสาธิตพรอม

ยกตัวอยาง แลวใหแบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของสัดสวนทักษะ

ใหเด็กเกงรวมกับเด็กเกงนอยกวา เพื่อใหเด็กชวยเหลือและหาวิธีแกปญหา

รวมกัน 

6. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว 

7. นําผลที่ไดกอนและหลังเรียนท่ีใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

8. ประเมินผลและสรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบความแตกตางกอนเรียน-หลังเรียน ของนักเรียนกลุม

ทดลอง โดยใชสถิติ T-test Dependent 

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบทักษะการ

ตัดเย็บ โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item – Objective 

Congruence) 

2. การหาดัชนีประสิทธิผล 

3. คารอยละ 

4. คาเฉล่ีย 

5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. Paired Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

7. One Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่มี

ตอทักษะการตัดเย็บเส้ือผา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. คะแนนเฉล่ียกอนเรียนของนักเรียน จํานวน 9 คน มีคาเฉล่ีย 

15.22 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 

23.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.35 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ทักษะการตัดเย็บเส้ือผาในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบหลังเรียนโดย

การใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนเรียน 

2. นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ือง

แตงกาย มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 23.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.35 ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการชั้นเรียนอาจจะสงผล

ตอความสนใจมากขึ้น เชน การใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมกันเสนอ

ความคิดเห็น อาจจะทําใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจมากขึ้นควบคูไป

ดวยกัน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึง

ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงอาจสงผลตอการวิเคราะหขอมูล

โดยตรง 

3. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผูเรียนที่มี

ตอครูผูสอน เพราะเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการสงผลทางการเรียนรูของ

นักเรียนในเร่ืองทักษะการตัดเย็บเส้ือผา 

4. ควรสรางแบบทดสอบใหหลากหลายยิ่งขึ้น หรือมีการตอยอด

ในรายวิชาตอไป เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการทักษะการตัดเย็บที่สูงขึ้น

ตามลําดับความเขาใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรูและความเขาใจในทักษะการตัดเย็บเส้ือผา

สูงขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ครูที่สนใจเขามาเรียนรูประโยชนที่เกิดขึ้นจากการสอนดวย

เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางานไดสูงขึ้น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 15 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสงงานลาชา 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจินดาหรา  ขําคม 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา ว.ทบ.(อุตสาหกรรมการ

บริการอาหารอาหาร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัย

ในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําให

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทาง

สําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและ

ประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแก

นักเรียน โดยเร่ิมจากวินัยในการเขาหองเรียน เม่ือนักเรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให

เปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด 

ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและคุณภาพแลว การ

พัฒนาสังคมและประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตอง

ปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็สามารถพัฒนาประเทศชาติให

มีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความ

จําเปนอยางมากในการพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูที่ปรึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาหาร

และโภชนาการกลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ดูแล

นักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน พบวาพฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียนบางคนเขาหองเรียนสาย ทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอ

การเรียนการสอน ทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู จึงตองใชกระบวนการวิจัย

มาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการ

วางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และสงเสริมศักยภาพใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ ความสามารถของ

ตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัยในการเขาเรียน ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานลาชาของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานลาชาของนักเรียน ทําให

สามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานวินัย ไดแก วินัยในการ

เขาหองเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ นักเรียนเขาหองเรียนตรงเวลา 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน 
 

เครื่องมือวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การสรางเครื่องมือวิจัย 

ผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนก

วา ควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ได

ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากผลการวิเคราะหขอมลูจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา การใชแรงจูงใจเสริมแรง โดยใหคําชมแกนักเรียน ทําใหนักเรียนมี

ความกระตือรือรนตอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น การวิจัยคร้ังนี้

ปรากฏวา นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน มีวินัยและสนใจเรียนมากขึ้น 

โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มี

ความต้ังใจเรียนมากขึ้น ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

และสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจโดย

ดูจากการสังเกต และการสัมภาษณ  

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความมีวินัย เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถาม คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 16 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

พบวา นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการเรียนและมีวินัยมากขึ้น จาก

ตารางการตอบแบบสอบถาม คร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวา 

คร้ังที่ 1 คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุย

และเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงตามกําหนดเวลา

ที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานไมลอก

การบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีวินัยมาเรียนตรงเวลา

และต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมความพรอมที่จะศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําให

นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีระเบียบวินัยสงผล

ใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง  

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกีย่วของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตางๆของนักเรียน ทาํใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเขาหองเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการ

เรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 1 อาหารและโภชนาการ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูสอน ครูแนะแนว ผูปกครอง ในการนําปจจัยที่

สงผลตอพฤติกรรมของนักศึกษามาสรางเสริม พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่

มีคุณคา มีคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นางสาวสยุมพร  แซแต 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 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 ถาหากในสังคม

ไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคม

และประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัยใน

ตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนา

มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูประจําชั้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ดูแล

นักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก

หองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไม

สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการ

เรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําให

เกิดปญหาในการเรียนรู จะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขาง

ตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหาโดยการนําทฤษฎีการเรียนรู 

ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการ

พัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน

ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลให

นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการ

เรียนรูที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

และมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหาร

และโภชนาการ 3 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563จํานวน 37 คน 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก  พฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ไดแก วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ แรงจูงใจในการเรียน 

ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 3 จํานวน 37 คน 

ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่เขาสอนแตละวิชาซ่ึงนักเรียน

ใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการมา

เรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความ

เอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือ

มาสาย ทํางานท่ีไดรับมอบหมายและสงงานตรงตามกําหนดเวลา รูจัก

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ 

ผลการเรียน และสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบั

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสนใจการเรียนของนักเรียน 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกบัความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

พบวา การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 3 มีความกระตือรือรน เอาใจ

ใสตอการเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น ในการตอบแบบสอบถาม

คร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาใน

ภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทํา

ขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนกับเพื่อนขณะที่ครูสอน สงงานและ

การบานตรงเวลาท่ีครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทํา

การบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มี

ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน 

รูจักวางแผนและเตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอการเรียน สงผลให

การเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ควรมีการติดตามอยางตอเนื่อง 

3. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตางๆ ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน 

________________________________________________________ 

แกปญหาพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการสงงาน 

วิชาการถนอมอาหารเบื้องตนของนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชการเสริมแรงดวยตัวปมการตูน 

 

ผูวิจัย นางอรณา  บาลจาย 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงการเก็บคะแนนออกเปนสอง

สวน คือ คะแนนเก็บและคะแนนสอบ โดยที่คะแนนเก็บนั้นคิดเปนรอยละ 

60 ของคะแนนทั้งหมด ในรอยละ 60 นั้นผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบ

เปนรายจุดประสงคและการสงงานของนักเรียน ดังนั้นการทําแบบฝกหัดและ

การทําการบานสงครูนั้น เปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอน 

เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนของแบบฝกหัดและการบานแลว ยังมีผล

ตอการเรียนในคาบถัดไปดวย เน่ืองจากแบบฝกหัดจะเปนการประเมิน

ความรูความเขาใจในบทเรียนของนักเรียนวามีมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังเปน

การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถาหาก

นักเรียนไมไดทําแบบฝกหัดที่ครูกําหนดให นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บใน

สวนนั้นและครูก็ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนได  

จากการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ระดับ ปวช.2 ผูวิจัยพบ

ปญหาหลายดานของนักเรียนที่มีผลตอการเรียนรู และส่ิงสําคัญที่สังเกตเห็น

คือ การขาดความรับผิดชอบในการสงงาน สงงานไมตรงตามเวลาที่กําหนด

ไว ซ่ึงพฤติกรรมนี้มีผลกระทบตอการเก็บคะแนนในดานตาง ๆ ของนักเรียน 

สรางความยุงยากในการติดตามงานนักเรียน ครูผูสอนไมสามารถวัดความรู

หรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอน

เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ 3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อแกปญหาเร่ืองการสงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงาน รายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตนของนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

ใชการเสริมแรงดวยตัวปมการตูน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับ ปวช.2 

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 23 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน การเสริมแรงทางบวก, ตัวปมการตูน 

2.2 ตัวแปรตาม พฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงาน 
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เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงาน 

2. ตัวปมการตูน 
 

การรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือ

หรือใบงานรายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตนที่กําหนดให โดยในแตละ

สัปดาหจะมีการส่ังการบานในคาบเรียนวันอังคาร แลวกําหนดสงในวันพุธ 

จากนั้นจะใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานบันทึกผล

ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุมเปาหมาย โดยจะปมตัวปมการตูน 

1 ดวงทุกคร้ังที่ทํางานสงตรงตามเวลาที่กําหนดโดยที่งานนั้นตองเสร็จ

สมบูรณเรียบรอย หากใครไมสงตรงตามเวลาที่กําหนด หรือสงภายในเวลาที่

กําหนดแตงานไมเสร็จสมบูรณก็จะไมไดรับการปม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหผลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการสงงาน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม

สงงานของนักเรียนระดับ ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

หลังจากใหการเสริมแรงทางบวกดวยตัวปมการตูน พบวา จํานวนนักเรียนที่

สงงานมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในสัปดาหที่ 1 สงงานจํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 30.43 สัปดาหที่ 2 สงงานจํานวน 9 คน รอยละ 39.13 สัปดาหที่ 3 สง

งานจํานวน 12 คน รอยละ 52.17 สัปดาหที่ 4 สงงานจํานวน 14 คน รอย

ละ 60.87 สัปดาหที่ 5 สงงานจํานวน 15 คน รอยละ 65.22 สัปดาหที่ 6 สง

งานจํานวน 18 คน รอยละ 78.26 สัปดาหที่ 7 สงงานจํานวน 20 คน รอย

ละ 86.96 และสัปดาหที่ 8 สงงานจํานวน 21 คน รอยละ 91.30 ในทาง

ตรงกันขาม จํานวนนักเรียนท่ีไมสงงานก็มีจํานวนลดลงตามลําดับ โดยใน

สัปดาหที่ 1 ไมสงงานจํานวน 16 คน รอยละ 69.57 สัปดาหที่ 2 ไมสงงาน

จํานวน 14 คน รอยละ 60.87 สัปดาหที่ 3 ไมสงงานจํานวน 11 คน รอยละ 

47.83 สัปดาหที่ 4 ไมสงงานจํานวน 9 คน รอยละ 39.13 สัปดาหที่ 5 ไมสง

งานจํานวน 8 คน รอยละ 34.78 สัปดาหที่ 6 ไมสงงานจํานวน 5 คน รอย

ละ 21.74 สัปดาหที่ 7 ไมสงงานจํานวน 3 คน รอยละ 13.04 และสัปดาหที่ 

8 ไมสงงานจํานวน 2 คน รอยละ 8.70 โดยคิดจากนักเรียนจํานวน 23 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําวิจัยกลุมนักเรียนในระดับช้ัน

อื่น และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดขึ้น ซ่ึง

จะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงานของนักเรียนตอไป 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ ที่นักเรียนควร

ไดรับการปรับปรุงนอกจากความรับผิดชอบในการสงงาน เชน การทํางานให

สะอาด การเขาเรียนตรงเวลา เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความรับผิดชอบในการสงงาน

มากยิ่งขึ้น ยังผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 

_______________________________________________________ 

การเสรมิแรงทางบวกดวยสติ๊กเกอรดาวเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบในการเขาแถว ของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวภูริชญา  คงชาติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของปญหา 

การเขาแถวในปจจุบันจะมีการเช็คชื่อหนาเสาธงเมื่อทํากิจกรรม

ตาง ๆ เรียบรอย และคุณครูเวรปลอยนักเรียนนักศึกษาเช็คชื่อเขาแถวหนา

เสาธง โดยที่การเช็คชื่อนั้นคิดเปนรอยละ 60 ของการเช็คชื่อทั้งหมด ในรอย

ละ 60 นั้นผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบเปนรายจุดประสงคและการมา

โรงเรียนของนักเรียน ดังนั้นความรับผิดชอบเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งในการ

เขาแถว เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนของการรวมกจิกรรมแลว ยังมีผล

ตอการเรียนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากการมาเขาแถวและเขาเรียนจะเปน

การประเมินความรูความเขาใจในบทเรียนของนักเรียนวามีมากนอยเพียงใด 

อีกทั้งยังเปนการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถา

หากนักเรียนไมไดมาเขาแถวดังที่ครูกําหนดให นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บ

ในสวนนั้นและครูก็ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนได  

จากการสอนในรายวิชากิจกรรม ของนักเรียนระดับ ปวช.3 ผูวิจัย

ไดพบปญหาในหลาย ๆ ดานของนักเรียนที่มีผลตอการเรียนรู และส่ิงสําคัญ

ที่ผูวิจัยไดสังเกตเห็นนั่นก็คือ การขาดความรับผิดชอบในการมาโรงเรียน เขา

แถวไมตรงตามเวลาที่กําหนดไว ซ่ึงพฤติกรรมเชนนี้มีผลกระทบตอการเช็ค

ชื่อในดานตาง ๆ ของนักเรียน สรางความยุงยากในการติดตามงานจาก

นักเรียน ครูผูสอนไมสามารถวัดความรูหรือติดตามความกาวหนาของ

นักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขาแถวของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขาแถวของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชการเสริมแรง

ดวยสต๊ิกเกอรดาว 
 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 23 คน 
 

เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขาแถว 

2. สต๊ิกเกอรดาว 
 

การรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือ

หรือใบงานรายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตนที่กําหนดให โดยในแตละ
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สัปดาหจะมีการส่ังการบานในคาบเรียนวันอังคาร แลวกําหนดสงในวันพุธ 

จากนั้นจะใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขาแถวบันทึกผล

ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุมเปาหมาย โดยจะปมสต๊ิกเกอรดาว 

1 ดวงทุกคร้ังที่ทํางานสงตรงตามเวลาที่กําหนดโดยที่งานนั้นตองเสร็จ

สมบูรณเรียบรอย หากใครไมสงตรงตามเวลาที่กําหนด หรือสงภายในเวลาที่

กําหนดแตงานไมเสร็จสมบูรณก็จะไมไดรับการปม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหผลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการเขาแถว โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

การไมเขาแถวของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากใหการ

เสริมแรงทางบวกดวยสต๊ิกเกอรดาว แสดงใหเห็นวา จํานวนนักเรียนที่สงงาน

มีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในสัปดาหที่ 1 สงงานจํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 21.74 สัปดาหที่  2 สงงานจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 39.13 

สัปดาหที่ 3 สงงานจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 47.83 สัปดาหที่ 4 สงงาน

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 60.87 สัปดาหที่ 5 สงงานจํานวน 17 คน คิด

เปนรอยละ 73.91 สัปดาหท่ี 6 สงงานจํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 

78.26 สัปดาหที่  7 สงงานจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 82.90 และ

สัปดาหที่ 8 สงงานจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 86.96  ในทางตรงกันขาม 

จํานวนนักเรียนท่ีการไมเขาแถวก็มีจํานวนลดลงตามลําดับ โดยในสัปดาหที่ 

1 การไมเขาแถวจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 78.26 สัปดาหที่ 2 การไม

เขาแถวจํานวน 12 คน คิดเปน   รอยละ 52.17 สัปดาหที่ 3 การไมเขาแถว

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 47.83 สัปดาหที่ 4 การไมเขาแถวจํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 39.13 สัปดาหที่ 5 การไมเขาแถวจํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 26.09 สัปดาหที่ 6 การไมเขาแถวจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

21.74 สัปดาหที่ 7 การไมเขาแถวจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.04 และ

สัปดาหที่ 8 การไมเขาแถวจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 โดยคิดจาก

นักเรียนจํานวน 23 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป  

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีนักเรียนควร

ไดรับการปรับปรุงนอกจากความรับผิดชอบในการเขาแถว เชน การทํางาน

ใหสะอาด การเขาเรียนตรงเวลา เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 1 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความรับผิดชอบในการเขา

แถวมากยิ่งขึ้น ยังผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 

_______________________________________________________ 

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาศิลปะการจัดตกแตง 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 
 

ผูวิจัย นางสาวนาถธิดา  พงศสวัสด์ิ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของปญหา 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรู

รวมกัน เป นก ลุม เล็กๆ แตละก ลุมประกอบด วยสมาชิกที่ มีความ รู

ความสามารถท่ีแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการ

เรียนรูและในความสําเร็จของกลุม คนที่เรียนเกงชวยคนที่ออนกวา สมาชิก

ในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น แตตองรวม

รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแต

ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม การเรียนรูแบบรวมมือสามารถนํามาใชกับ

ทุกการเรียนทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู (วิมล

รัตน  สุนทรโรจน, 2545: 51) และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอวเปนการสอนที่อาศัยแนวคิดการตอภาพ  ผูเสนอวิธีการนี้คน

แรกคืออารอนสันและคณะ ตอมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอนโดย สลาวิน 

แตวิธีการหลักยังคงเดิม การสอนแบบนี้นักเรียนแตละคนจะไดศึกษาเพียง

สวนหนึ่งหรือหัวขอยอยของเนื้อหาทั้งหมด โดยการศึกษาเร่ืองนั้นๆจาก

เอกสารหรือกิจกรรมที่ครูจัดให ในตอนที่ศึกษาหัวขอยอยนั้น นักเรียนจะ

ทํางานเปนกลุมกับเพื่อนที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาหัวขอยอยเดียวกัน  และ

เตรียมพรอมที่จะกลับไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกในกลุมพื้นฐานของ

ตนเอง (ไสว  ฟกขาว, 2544: 195-217) 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนบางคนขาดการมี

สวนรวมในการทํางานกลุม ขาดความรับผิดชอบรวมกัน  เนื่องมาจากการ

จัดการเรียนการสอนของครูใชวิธีสอนแบบบรรยายเพียงเทานั้น ไมมีการใช

ส่ือการเรียน การสอน เทคนิคตางๆ ที่จะตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียน  ในการแกปญหาที่จะทํา ใหผูเรียนมีการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกัน เพื่อใหผูเรียน

มีคุณภาพทั้งดานความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

แนวทางหนึ่งคือ การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงเปน

การจัดกระบวนการเรียนรูที่อาศัยหลักพึ่งพากันเพื่อความสําเร็จมีการทํางาน

รวมกัน มีปฏิสัมพันธ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และการเรียนรูดานตาง ๆ 

(ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 185) ชวยใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรู 

เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทํางานกลุมยอย และ

การวิเคราะหกระบวนการกลุม ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมี

ความตองการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น จึงเลือกใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว 

ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะการจัดตกแตง เพื่อนํา

ผลการวิจัยมาใชใหเปนประโยชน และเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจ 

พัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 
 

สมมติฐานของการวิจัย  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื

ดวยเทคนิคจิ๊กซอวสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 จํานวน 35 คน   

2. ขอบเขตตัวแปร  

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการจัด

ตกแตงของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

3. ขอบเขตเวลา  

การดําเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

ใชเวลา 12  สัปดาหๆละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 12 ชั่วโมง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว วิชาศิลปะ

การจัดตกแตงเร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา จํานวน 12 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน

แบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ที่ไดรับการตรวจสอบ

คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ ดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

และความเที่ยง (Reliability)    

3. ใบงานที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยา 2 ประเภท คือ ใบงานเด่ียว และใบงานกลุม   

4. แบบประเมินความสามารถในการทํางานรวมกัน 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว วิชา

พระพุทธศาสนา เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  

ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 

1.1 ศ ึกษาหลักส ูตรสาระการเร ียนร สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตามหลักส ูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ศึกษาเน้ือหาและก ิจกรรมเร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรอยธุยา 

จากหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ 

1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนรูแบบ ร วมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 

1.4 วิเคราะหตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางของกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา เพ ื่อกําหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู 

1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรม ประกอบดวย  

1. สาระ 

2. มาตรฐานการเรียนรู 

3. ตัวชี้วัด 

4. สาระสำคัญ 

5. จ ุดประสงคการเรียนรู ดานความรู ดานทักษะ และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

6. สาระการเรียนรู 

7. กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

ครูอธิบายการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว  

และทบทวนความรูเดิม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนแจกใบงานเด่ียว 1 แกนักเรียน  

2. นัก เรียนทดสอบความรูความเขา ใจกอนเรียน ดวย

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  

3. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปน 5 กลุมๆ ละ 7 คน เรียกวา 

“กลุมบานเรา” แจกใบงานกลุม    

4. ใหแตละกลุม “กลุมบานเรา” คัดเลือกหัวหนากลุม กลุมละ 

1 คน เพื่อทําหนาที่ประสานการ ดําเนินงาน และสรุปงาน   

5. ใหหัวหนากลุมบานเราแบงเนื้อหาใหสมาชิกกลุมแตละคน 

คนละ 1 หัวขอ โดยใหสมาชิกแตละคนใน กลุมบานเลือกสถานี ตามหัวขอ

ในใบงานกลุมที่ตนเองสนใจ  

6. หัวหนา กลุมบานเรา อธิบายใหสมาชิกรูแหลงในการคนหา

ขอมูลที่สมาชิกแตละคนรับผิดชอบ เชน จาก หนังสือ ใบความรูที่ครูแจกให 

เปนตน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ โดยใหนํามาเสนอ

สาระสําคัญ ของเร่ืองที่รับผิดชอบในการเขาเรียนคร้ังตอไป เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองในเบื้องตน    

7. หัวหนากลุมบานเราแจกใบงานเด่ียว 2 พรอมมอบหมายให

สมาชิกแตละคนซ่ึงถือเปนผูเชี่ยวชาญในแตละหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

เดินทางไปประจําแตละสถาน ีรวมกบัผูเชี่ยวชาญของกลุมอื่นที่ไดรับ

มอบหมายให รับผิดชอบในหัวขอเดียวกนั เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” 

(Expert group) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอเดียวกัน รวมกันศึกษาหา

ขอสรุปในใบงานเด่ียว 2 พรอมที่จะกลับไปสอนเพื่อนในกลุมบาน   

8. ผูเชี่ยวชาญกลับมายังกลุมบานเรา (กลุมเดิม) ผูเชี่ยวชาญ

แตละคนนําเสนอเนื้อหาที่เปน ขอสรุปจากกลุมผูเชี่ยวชาญแลวในกลุมใหญ 

สมาชิกคนอื่นๆ ซักถามอภิปรายหาขอสรุปรวมกันทําไปจนครบ ทุกคน  

ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคความรูทีไ่ด 

8. ส่ือ/ แหลงการเรียนรู  

9. ภาระงาน/ ชิ้นงาน 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

11. บันทึกหลังสอน ไดแก ผลการสอน  ปญหา/อุปสรรค  

และแนวทางการแกไข 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 20 ขอ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบชนิด 

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
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2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หนังสือเรียน

กลุมสาระการเรียนรู    สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เอกสารที่

เกี่ยวของกับการวัดประเมินผล  

2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

2.3 สรางแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบ เลือกตอบชนิด 

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แลวนําไปใหผูรู (หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ) ตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมา ปรับปรุงแกไข

เกี่ยวกับความถูกตองและครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู 

2.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับนักเรียน

ระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 จํานวน 35 คน 

2.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยให 1 คะแนน 

สําหรับขอที่ตอบถูก และ ให 0 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบผิด หรือไมตอบ 

หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก 

2.6 นําผลจากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะหขอสอบเปน

รายขอ เพื่อหาคาความยาก (p) และมีคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป EVANA 

2.7 นําแบบทดสอบไปใชกับประชากรทีต่องการศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

(SPSS) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. หาคาเฉล่ีย (Mean) 

2. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปการวิจยั 

1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ

จิกซอวเพื่อพัฒนา ความรู ความเขาใจ ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแตงเร่ือง 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา จํานวน 35 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

2. นักเรียนสามารถสอบผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 75 ขึ้นไป 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดซ่ึงเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนดไว 

3. นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอวมีความสามารถในการทํางาน

รวมกันหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ   

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน  

1.1 ควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว

ไปใชในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความเหมาะสมของรูปแบบ

กิจกรรมและนักเรียน  

1.2 การนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว 

ไปใชครูผูสอนควรศึกษา หลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหเขาใจอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพบรรลุตามความมุงหมาย  

1.3 การเตรียมส่ือเอกสารและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิกซอว ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลา 

เนื้อหา ภาษาและความนาสนใจ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน การเรียนรู  

1.4 ควรสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกันโดยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนได

พัฒนาทักษะทางสังคมไปพรอมกับการเรียนรูทางวิชาการ ไดพัฒนาตนเอง

ดานการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องจนเกิดเปนนิสัย แสดงถึงความเปน

พลเมืองดีและการเตรียมตัวสูการเผชิญกับสังคมโลกอยางสันติสุข  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวย

รูปแบบจิกซอว ในเนื้อหาอื่น ๆ ของวิชาศิลปะการจัดตกแตงและวิชาในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในทุกระดับชั้น 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

รูปแบบจิกซอว ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

ทํางานรวมกันกับวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม และพัฒนาคุณสมบัติผูเรียนดานอื่น ๆ เชน ความรับผิดชอบใน

การทํางาน ความมีจิตสาธารณะ และความสนใจในการเรียน  

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

รูปแบบจิกซอว ในกลุมสาระ อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชา 

เนื้อหาในระดับชั้นตาง ๆ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมตุ ิ

วิชาการแปรรูปอาหาร รหสัวิชา 30404-0006 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นายทิวากร  เกื้อสม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2563 
 

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

เรียนการสอนวิชาชีพที่ปรับใหมีการบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ครูจึง

จําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง และสามารถนําวิจัยไป

ใชพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
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การนําเสนอจัดเปนทักษะที่จําเปนของบุคคลทํางานทั้งในสังคม

ธุรกิจและงานราชการ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการนําไปสูความสําเร็จใน

หนาท่ีการงาน การท่ีจะประสบความสําเร็จในการนําเสนอที่ดีผูนําเสนอ

จะตองมีความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของการนําเสนอจะตองเปนผู

ที่มีความรูในเร่ืองรูปแบบ ขั้นตอนการนําเสนอ รูลักษณะของการนําเสนอทีดี่ 

เสริมสรางคุณสมบัติ ลักษณะของตัวตน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่เปนตัวตน

เปนเอกลักษณในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

บทบาทสมมุติ เปนการแสดงออกดวยทาทางโดยไมมีบทพูด ผู

แสดงจะตองมีความเชื่อมั่นตอบทบาทท่ีแสดง คือ เชื่อวาบทบาทที่ตนเอง

แสดงเปนเร่ืองจริง ผูแสดงจะตองมีความพรอมที่จะใชรางกาย อารมณ 

ความคิดและจิตใจ หรือมีความพรอมท่ีจะนําประสาทสัมผัสท้ัง 5 มาใชใน

การแสดง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัย

ในชั้นเรียนมาใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะที่

เปนตัวตนเปนเอกลักษณในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วิชาเทคนิคการนําเสนอ

ผลงานเปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ

ผลงาน การเตรียมตัวกอนการนําเสนอผลงาน อุปกรณท่ีใชนําเสนอผลงาน 

รวมถึงเทคนิคการนําเสนอผลงาน หรือการจัดการรูปแบบของการนําเสนอ

ผลงานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่คอนขางยากหาก

นักศึกษาขาดความรูความเขาใจ ซ่ึงที่ผานมาประสบปญหานักศึกษามีระดับ

ความรูเร่ืองเทคนิคการนําเสนอผลงาน อันสงผลใหนักศึกษาขาดคุณสมบัติ

ลักษณะของตัวตน รวมถึงพัฒนาทักษะท่ีเปนตัวตนเปนเอกลักษณในการ

นําเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะครูผูสอนและรับผิดชอบวิชา

เทคนิคการนําเสนอผลงาน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อมา

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานมากขึ้น 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การศึกษาทักษะการพัฒนา 

การนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมุติ วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 

30400-0006 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะในการนําเสนอผลงานดวยการใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอผลงานหลังจากการไดรับการ

พัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใช

บทบาทสมมุติอยางนอยรอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบทบาทสมมุติ 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการนาํเสนอผลงาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 

1. เนื้อหาหัวขอในการแสดงบทบาทสมมุติในการนําเสนอผลงาน 

2. แบบการประเมินการนําเสนอผลงานดวยการใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30400-0006 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยแบบการประเมินการนําเสนอผลงาน 4 ดาน คือ ดาน

เนื้อหา ดานกระบวนการทํางาน ดานการนําเสนอผลงาน และดานคุณธรรม 
 

วิธีดําเนินการคนควา 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวย

การใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุตินําการนําเสนอผลงาน โดยทํา

การเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 คร้ัง จํานวน 4 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ตามขั้นตอน (สลาวิน. 1995 : 326) ในหนวยที่ 4 เร่ือง 

เทคนิคการนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมุติ 
 

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 วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30400-0006 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจากการไดรับการพัฒนาโดยการ

ใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ผลการศึกษา ทักษะการพัฒนาการนําเสนอผลงานโดยการใช

บทบาทสมมุติ วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30400-0006 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจากการไดรับการพัฒนาโดยการ

ใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติ 

ของนักศึกษาหลังไดรับการพัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติ สูงกวาเกณฑ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 80 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยการใชบทบาท

สมมุติในการนําเสนอผลงาน ครูผูสอนควรใหนักศึกษารูจักบทบาทหนาที่

ของตนเองอยางชดัเจน 
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2. ในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชบทบาท

สมมุติในการนําเสนอผลงาน ครูผูสอนควรใหคําแนะนํากระบวนการทํางาน

ของนักศึกษาเม่ือทํากิจกรรมเสร็จ และกระตุนใหสมาชิกรวมชั้นเรียนมีสวน

รวมในการใหคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการเรียนการสอนโดยการใชบทบาทสมมุติในการ

นําเสนอผลงานในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และระดับตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ

ในการนําเสนอผลงาน 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา อันเปนประโยชนตอ

การพัฒนารูปแบบการสอนไดมากยิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 จํานวน 20 คน มีทักษะในการนําเสนอผลงานดวยการใช

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาการควบคุมคุณภาพและ 

ความปลอดภัยในอาหาร นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ 

โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

 

ผูวิจัย นางสาวลลิตา  กี้ประวัติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

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

เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว โดยการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ ฉะนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนจึงถือวาเปนกุญแจสําคัญเพื่อปลดล็อคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียน

ไปจากเดิมที่เนน “การทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห การเรียนการสอนที่

ไมสอดคลองกับสถานการณจริงเม่ือออกไปทํางาน ไมไดมีการฝกใหผูเรียน

เรียนรูตลอดชีวิต และไมสามารถทํางานเปนทีมได” มาเปนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบ Active Learning ใหมากขึ้น 

Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูระดับทักษะการคิดขั้นสูง 

อันประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ซ่ึงลักษณะ

สําคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูและจัดระบบการ

เรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการเสริมสรางความรับผิดชอบ การมีวินัยในการ

ทํางานแกผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการฝกใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะ

ของ 21st Century Skills สําหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning มีหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

การใชกระบวนการกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะห (Group Analysis/Learning) 

รวมกันแกไขปญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเปนทีม (Team 

– Based Learning) ตลอดจนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by 

Doing/Activities) ฯลฯ 

การจัดการเรียนรูวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน

งานอาหาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อทําใหผูเรียนมี

องคความรูและทักษะดานหลักการควบคุม วิเคราะหคุณภาพ ความปลอดภัย 

การใชอุปกรณ เคร่ืองมือ การใชวัตถุเจือปนในอาหาร และการปฏิบัติงาน

อาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑที่ดี GMP GHP HACCP และ ISO ประยุกตใชเทคโนโลยีในการ

ควบคุมคุณภาพอาหาร มีเทคนิคในการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันและ

เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น ๆ จึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีตอนักศึกษา 

การจัดการเรียนรูวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน

งานอาหาร ปจจุบันประสบปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่พึงพอใจ 

ผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรูและทักษะใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพได

จํานวนนอยอันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูมีมาก การเรียนรู

สวนใหญเกิดจากเอกสารการสอนโดยการอธิบายของครูเปนหลัก นักศึกษามี

สวนรวมในการจัดการเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมใน

หองเรียนนอย จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดสมาธิไมเกิดกระบวนการ

ในการพัฒนาองคความรูแบบถาวรในการเรียน 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการกระตุนใหนักศึกษามี

สวนรวมในการจัดการเรียนรูและมีบทบาทในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยครูลด

บทบาทการสอนใหเปนการแนะนํา เพิ่มเติมสวนองคความรูและทักษะที่

จําเปนตอการเขาถึงองคความรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภัยในงานอาหาร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการ

ประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภัยในงานอาหาร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการประกอบอาหาร

ในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจดัการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล

ระหวางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมรา จํานวน 21 คน ไดมา

โดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ประเภทของเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน 

2. วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชาการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร เร่ือง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ

ผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) ซ่ึงเปนแบบทดสอบ

แบบอัตนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 

30 คะแนน) คะแนนหาคาโดยใชสถิติคารอยละ  

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการประกอบอาหาร

ในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning ดังนี้ 

1. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม

ที่จะใชในการจัดการเรียนรู พรอมแจงวัตถุประสงค 

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. สอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning เร่ืองหลักเกณฑวิธีการท่ี ดี ในการผลิตอาหาร GMP (Good 

Manufacturing Practice) ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ

โดยแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน และใหผูเรียนในกลุม

พูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นและประสบการณในประเด็นที่กําหนด 

และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

4. ครูและนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมสวนที่

เปนประเด็นสําคัญพรอมรวมกันสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูรวมกัน 

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร เร่ืองหลักเกณฑ

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนมาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําแบบทดสอบมาตรวจ

นับคะแนน หาคารอยละ (%) คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยในงานอาหาร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวาง

ประเทศ  โดยใช รูปแบบการจัดการเรียน รูด วยกระบวนการ Active 

Learning สรุปไดดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร 

พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการ

ประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน มีคาเฉล่ีย 23.38 คิดเปนรอยละ 78.48 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ีย 11.19 คิดเปนรอยละ 

37.72 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียสูง

กวา 12.19 คิดเปนรอยละ 40.60 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การใชรูปแบบการ

จัดการเรียน รูด วยกระบวนการ Active Learning สามารถส งผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยกระบวนการ Active Learning วิชาการควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัยในงานอาหาร พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปท่ี 1 สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ มี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจาก

มากไปหานอย พบวา มีโอกาสอธิบายหรืออภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน ทําให

เขาใจมากขึ้นโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.59 ผูเรียนมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.52 

พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจากครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.36 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในรายวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2563 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและตรวจสอบความ

เที่ยงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2. ในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ครู

ควรจัดหาวัสดุอุปกรณใหและส่ือตาง ๆ ใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมไมติดขัด 

3. ในวิชาตาง ๆ ควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และใชเทคนิคการสอนที่แตกตางกัน ส่ือที่มีความทันสมัยและมีหลากหลาย

เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู และเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และมีความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไดจากการพัฒนาทางการเรียน 

วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร โดยการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการ

ประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ เปนแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
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2. ครูไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนักศึกษามีสวนรวมตอการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

3. นั ก ศึ กษ ามี ค ว ามพึ งพ อ ใจต อ ก ารจั ดก ารเรียน รู ด ว ย

กระบวนการ Active Learning ในระดับดีมาก 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงาน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวสุขุมาลย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ

การทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบายมาตรฐาน

หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานใหสอดคลองกับ

มาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพการพัฒนาระบบคุณภาพ

มาตรฐานเพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ (Occupation–Standard) 

มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

(Vocational-Education Standard) มาตรฐานสถานศึกษา (Institutional 

Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลย ี

โดยเฉพาะการนําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 

มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่ปรับใหมี

การบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ครูจึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อให

เกิดการเรียนรูจริง และสามารถนําวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาจะเปนการเรียนที่เนนให

นักเรียน นักศึกษาไดลงมือปฏิบั ติจริง เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชพี การพัฒนา

ระบบคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ (Vocation Education Standard) มาตรฐาน

สถานศึกษา (Institutional Standard) และจากการที่ไดสังเกตจากการ

สอนจึงไดพบวา นักเรียน นักศึกษาที่สอนจะมีพฤติกรรมการไมสงการบาน

หรือสงการบานลาชาและไมตามกําหนดที่ครูผูสอนกําหนดไว และดวยเหตุนี้ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงไดมีการสนับสนุนใหครูไดทําการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัยมาปฏิบัติการในชั้น

เรียน (Classroom Action Research) มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพท่ีปรับใหมีการบูรณาการท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

ครูจึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง อันสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น และสงผลใหนักเรียน นักศึกษามี

ความรับผิดชอบในการทํางานและการสงงานสงการบานในทุกรายวิชาตาม

กําหนด 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาของการไมสง

งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1  สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีในการสงงานของนักศึกษา 

2. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหเปนผูตรงตอเวลาในการทํางาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 120 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ แนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงานของ

นักศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ การสงงานของนักศึกษา 
  

สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาสงงานและตรงตอเวลาในการทํางานมากขึ้น อยางนอย

รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนน เปนแบบประมาณคา 6 

ระดับ คือ มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับ

พอใช ควรปรับปรุง และควรแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาพฤติกรรมคร้ังน้ีเปนการทดลองแบบใชการสังเกต 

แบบสอบถาม บันทึกพฤติกรรม และการใหคะแนนของนักเรียน ใชเวลา

ทั้งส้ิน 6 สัปดาห โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอ

ภาระงานของนักศึกษา โดยใชเวลาการสังเกต 1 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง 

คร้ังที่ 2 เปนระยะที่ใชการเสริมแรง คือ ใชวิธีการใหตราปม และใช

คะแนนเปนเกณฑนักศึกษาที่สงตามเวลาที่กําหนดจะไดคะแนนเต็ม สวน

นักเรียนที่สงชาคะแนนจะลดลงเร่ือย ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด ในการปรับ

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานของนักศึกษานั้นใชเวลา 3 สัปดาห  

โดยผูปรับพฤติกรรมเปนผูใหคะแนนในการสงงาน และจะใหคะแนนเต็มแก

นักเรียนที่สงตามเวลาที่กําหนด และมีแบบบันทึกผลคะแนนเปนรายสัปดาห

เพื่อแจงใหนักเรียนไดทราบผลคะแนน 

คร้ังที่ 3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักศึกษา 

จะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะมีการกระตุนนักเรียนโดยการใหรางวัล และมี
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การตําหนิและกลาวตักเตือนนักเรียนผูที่ไมมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ

มอบหมาย และทําโทษโดยการเพิ่มภาระงานใหแกนักเรียนผูที่ไมสงงาน 

คร้ังที่ 4 เปนระยะการตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักศึกษา ใชเวลา 1 สัปดาห โดยไมมีการกระตุนและการใหรางวัลนักศึกษา 

มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหทําตามปกติ แตเนื่องจากความเคยชินของ

นักศึกษา และกลัวถูกตัดคะแนน นักศึกษาก็จะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานไปในทางที่ดีขึ้น 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คิดจากจํานวนนักเรียนที่สงงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

คิดคํานวณเปนรอยละของการสงงานตรงเวลา โดยแบงเปนสงงานตาม

กําหนดระยะเวลา สงชากวากําหนดระยะเวลา และไมสงงาน 

2. นําคาสถิติรอยละและคาสถิติคาเฉล่ียของคะแนนในการสงงาน

แตละสัปดาหมาวิเคราะหของผูเรียนท่ีสงงานตามเวลาวามีการปรับพัฒนา

พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม มีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม โดยใชสูตรการ

คํานวณ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา

พฤติกรรมของการไมสงงาน/การบาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสู ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 ดวยการเสริม

แรงจูงใจดวยการกลาวคําชมเชย และปลอยกอนเวลา 10 นาที สรุปไดดังนี้ 

จากการหาแนวทางแกไขและเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ตอการสงงานและสงการบาน พบวา คร้ังท่ี 4 เปนระยะตรวจสอบการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการกลาวคําชมเชยและใหเลิกเรียนกอนเวลา 10 

นาที แกนักศึกษาที่สงงานทันตามกําหนด (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉล ี่ย

คะแนนอยูในระดับ 4.9 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบในระดับดีมาก 

โดยผูสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 97 ซ่ึงมีจํานวนการสงงานเพิ่มขึ้น

จากคร้ังท่ี 3 คิดเปนรอยละ 38.8 โดยคร้ังที่ 3 เปนระยะตรวจสอบการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล และตําหนิหรือ

ลงโทษนักศึกษาที่ไมสงงานโดยการเพิ่มภาระงานใหมากขึ้น (ใชระยะเวลา 1 

สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 3 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบ

อยูในระดับปานกลาง โดยผูที่สงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 40 ซ่ึงมี

จํานวนการสงงานเพิ่มขึ้นจากคร้ังท่ี 2 คิดเปนรอยละ 13 โดยที่คร้ังที่ 2 มี

การใชการเสริมแรงโดยกลาวชมเชยผูที่สงงานตามกําหนดเวลา ทําไดถูกตอง

และเรียบรอยและใชคะแนนเปนเกณฑ (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห) คาเฉล่ีย

คะแนนอยูในระดับ 2.5 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับปาน

กลาง โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 33 ซ่ึงมีจํานวนการสงงาน

เพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 1 คิดเปนรอยละ 6 โดยคร้ังที่ 1 เปนสังเกตพฤติกรรมการ

ขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนนอยูใน

ระดับ 2 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับพอใช โดยผูที่สงงาน

ตามกําหนดคิดเปนรอยละ 17 จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้ง 4 คร้ัง 

สงผลใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการสงงานและสง

การบานที่ไดรับมอบหมายมากขึ้นและตรงเวลา 
 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ผูสอนควรลดภาระงานที่ทําเปนรายบุคคลลงและหากิจกรรม

เสริมเปนภาระงานที่เปนรายกลุม เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน

รวมกันเพื่อที่นักศึกษาจะไดพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีตอตนเอง

แลว นักศึกษาจะไดมีการพัฒนาพฤติกรรมดานความสามัคคีที่มีตอสังคม

สวนรวมหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย 

2. จากการตรวจผลงานของนักศึกษาที่นํามาสงตามกําหนดเวลา 

พบวา นักศึกษารีบทําใหภาระงานเสร็จตามกําหนดเวลา แตนักศึกษาไม

ไตรตรองวาภาระงานที่นํามาสงน้ันถูกตองและเรียบรอยหรือไม กอนที่

นักศึกษาจะนํามาสงนักศึกษาควรตรวจดูความเรียบรอยของงานนั้น ๆ กอน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

ครูควรใหภาระงานที่หลากหลายที่นอกเหนือจากใบงาน และรายงาน

เพื่อที่จะไดพัฒนาทั้งทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานแลว ยัง

ไดพัฒนาทางดานทักษะทางวิชาการใหแกนักศึกษา ควรใหงานกลุมบางเพื่อ

ดูความสามัคคีในหมูคณะ และปฏิสัมพันธของนักศึกษาที่มีตอเพื่อนรวมงาน 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน 

ของนักเรียน ระดบั ปวช.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

รายวิชาอาหารจีน 

 

ผูวิจัย  นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ 

ตําแหนง  ครูพิเศษสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

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

กระบวยการเรียนรูเพื่อความงอกงามของบุคคล โดยการถายถอดความรู 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางองคความรูที่เกิดจากสภาพ 

แวดลอม สังคม การเรียนรู ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาจะตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม การดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นอยางมีความสุข มุง

พัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค การผลิตนักเรียน นักศึกษาเพื่อ

ออกไปแขงขันในตลาดแรงงานยุคปจจุบันที่มีการแขงขันสูง สถานศึกษาแต

ละแหงจึงมีการมุงเนนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของตน

อยางเขมงวด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง โดยผู ท่ี สําเร็จการศึกษาตองมี

คุณภาพ มีความรู มีทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรู

จะตองพัฒนาพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม 

การขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา และเปน

อุปสรรคตอการเรียนรูอันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว 
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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 2563 นี้ ผูวิจัยไดทําการสอนใน

รายวิชาอาหารจีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขางานอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นักเรียนกลุมน้ีเขาเรียนสายประมาณ 20-30 นาที เปนประจําต้ังแตชั่วโมง

แรกของการเรียนการสอน ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงนําปญหานี้มาศึกษา

แนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ใหตรงตอเวลาของผูเรียนกลุมเปาหมายตอไป  
 

วัตถุประสงค 

เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ รายวิชา

อาหารจีน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 คน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลการปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 คน 
  

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนไม

ตรงเวลาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 สาขางานอาหาร

และโภชนาการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารจีน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 6 คน ซ่ึงจะมีผลทําใหนักเรียนไมมี

สิทธิ์ในการสอบ จึงไดนําวิธีการเสริมแรงทางบวกโดยการทําขอตกลงในการ

เพิ่มคะแนนใหแกนักเรียนที่เขาชั้นเรียนตรงเวลามาปรับใชสําหรับปรับ

พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขางานอาหารและ

โภชนาการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 37 คน 

กลุมตัวอยาง 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขางานอาหารและ

โภชนาการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563  ที่เขาชั้นเรียนสายเปนประจําจากการเช็คชื่อในใบ

รายชื่อการเขาชั้นเรียน จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอ

การเขาชั้นเรียน 
 

การสรางเครื่องมือวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. การสรางแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

1.2 สรางแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 

1.3 นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียนที่สราง

ขึ้นไปใชเปนเคร่ืองมือการวิจัย 

2. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียน 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 

2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียนที่สรางขึ้นไปใชเปนเคร่ืองมือการวิจัย 
  

การดําเนินการวิจัยและการรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการบันทึก

พฤติกรรมเวลาเขาเรียนในชั้นเรียน 

2. ผูวิจัยชี้แจงพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียน และแจง

นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงเวลา รวมถึงอธิบายผลที่จะตามมา 

และวิธีการแกปญหาดวยการเสริมแรงบวก โดยการใหคะแนนเพิ่มแก

นักเรียนที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา 

3. ผูวิจัยดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน สัปดาหที่ 1–11 ภาค

เรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 เปนระยะเวลา 4 คร้ัง โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และทําการเจาะแจงเลือกนักเรียนที่เขาเรียนไม

ตรงเวลา 3 คร้ังขึ้นไป เปนกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการในระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

ระยะที่  3 ผูวิจัยชี้แจงวิธีการดําเนินการแกกลุมตัวอยาง 

ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน โดยการเสริมแรง

ทางบวก โดยการใหคะแนนทุกคร้ังที่นักเรียนเขาชั้นเรียนไดตรงเวลา คร้ังละ 

2 คะแนน ใชเวลา 5 สัปดาห รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ต้ังแตสัปดาหที่ 

12-16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

4. ผูวิจัยทําการบันทึกผลคะแนนจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ของนักเรียนหลังปรับพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนที่

ผูวิจัยสรางขึ้น 
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5. ผูวิจัยนําผลพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรมมา

วิเคราะหโดยการหาคารอยละ และนําผลคะแนนมาเทียบกับระดับเกณฑที่

ผูวิจัยกําหนด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน  6 คน

ที่มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ใชระยะเวลาท้ังส้ิน 11 สัปดาห 

โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

ระดับ ปวช.3 รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 

37 คน ใชเวลา 11 สัปดาห พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมเขาเรียนตรงเวลา 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 83.78 และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเขาชั้นเรียน

ไมตรงเวลา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.22 

ระยะที่  2  เปนการเก็บขอมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.3 

รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จากนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 6 คน 

ระยะท่ี 3  เปนระยะที่ใชการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนโดย

วิธีการเสริมแรงทางบวก คือ การใหคะแนนทุกคร้ังท่ีนักเรียนสามารถเขา

เรียนไดตรงเวลาคร้ังละ 2 คะแนน ใชเวลา 5 สัปดาห รวมคะแนนเต็ม 10 

คะแนน ต้ังแตสัปดาหที่ 12-16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการเขาชั้นเรียนของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

รายวิชาอาหารจีน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  หลังปรับพฤติกรรม 

โดยการเสริมแรงบวก เปนระยะเวลา 5 สัปดาห (สัปดาหที่ 12-16) ของกลุม

ตัวอยาง จํานวน 6 คน โดยนับจํานวนคร้ังที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา แลว

เสริมแรงบวกดวยการเพิ่มคะแนน วิเคราะหโดยหาคารอยละ ซ่ึงมีการแบง

ชวงของคะแนนดังนี้ 

เขาเรียนตรงเวลา 5  คร้ัง หมายถึง   อยูในระดับดีเยี่ยม 

 ได  10 คะแนน 

เขาเรียนตรงเวลา 4  คร้ัง หมายถึง   อยูในระดับดี 

 ได    8 คะแนน 

เขาเรียนตรงเวลา 3  คร้ัง หมายถึง   อยูในระดับปานกลาง 

 ได    6 คะแนน 

เขาเรียนตรงเวลา 2  คร้ัง หมายถึง   อยูในระดับนอย 

 ได    4 คะแนน 

เขาเรียนตรงเวลา 1  คร้ัง หมายถึง   อยูในระดับดีนอยที่สุด 

 ได    2 คะแนน 

เขาเรียนไมตรงเวลา หมายถึง   ไมมาเรียน 

 ได    0 คะแนน 
 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากวิเคราะหผลจากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน สามารถ

ปรับปรุงตนเองเมื่อทราบขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา ซ่ึง

จากขอมูลที่บันทึกไว นักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยการเขา

เรียนในรายวิชาอาหารจีน พบวา มีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

โดยนักเรียนมีการปรับตัว และเขาเรียนตรงเวลา รวมทั้งถามย้ําถึงการบันทึก

คะแนนการเขาชั้นเรียนตามตกลงไวในทุกคร้ังที่มีการเรียนการสอน จากการ

สังเกต นักเรียนมีความภูมิใจตอคะแนน และการพัฒนาตนเองไดอยาง

ชัดเจนและครูผูสอนกลาวชมเชย และใหกําลังใจดวยทุกคร้ัง จึงเปนแนวทาง

ที่สามารถใชในการแกปญหาในเร่ือง การเขาเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนได

ดีอีกแนวทางหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนทุกรายวิชาควรมีการติดตามพฤติกรรมการเขาเรียน และ

การมาสายของนักเรียน โดยดูแลติดตามอยางใกลชิด ซ่ึงการแกไขปญหา

จะตองศึกษาจากสาเหตุของการมาสายเปนรายบุคคลถึงจะแกปญหาได

ถูกตอง และมีประสิทธิผล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา รายวิชา

อาหารจีน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

2. เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียนมีการเขาชั้น

เรียนตรงเวลาตามกําหนด 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
 

การศึกษาทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นางวิลาวัลย  เกตุแกว 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาดานอาชีพ ภารกิจหลักของกรม

อาชีวศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของประชากร และพัฒนาคนให

ตอบสนองและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ อันจะสงผลตอ

การพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยโดยสวนรวม ดังคํากลาวที่วา “การ

อาชีวศึกษาเปนกุญแจสําคัญไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให

เจริญรุงเรือง” ดังนั้น กรมอาชีวศึกษาซ่ึงมีหนาที่ในการจัดการอาชีวศึกษา

และรับผิดชอบโดยตรงตอการมีงานทําหรือมีอาชีพของคนจํานวนมาก จึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ และปริมาณสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

กรมอาชีวศึกษาไดมุงเนนการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงกระบวนทรรศนของการวางแผน โดยเนนเปนศูนยกลางหรือ

จุดมุงหมายหลัก นั่นคือการเพิ่มศักยภาพของทุกกลุมเปาหมาย ไมจํากัดอายุ

และเพศ เพื่อใหมีทางเลือกในชีวิตและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

นําไปสูการสรางสมรรถนะทางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง โดยใหความสําคัญมาก

ยิ่งขึ้นกับการเพิ่มกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานควบคูไปกับกําลังคน

ดานเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

ปจจุบันการจัดการอาชีวศึกษาไดขยายตัวอยางกวางขวาง มีการ

พัฒนากําลังคนในสายอาชีพตาง ๆ หลากหลาย ไมวาจะเปนอาชีพทางดาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พณิชยกรรม คหกรรม และศิลปกรรม มีการ

จัดการใหการศึกษาท้ังในและนอกระบบ สําหรับหลักสูตรในโรงเรียน กรม

อาชีวศึกษาน้ันไดเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ซ่ึงในขณะที่สังคมเปล่ียนแปลงไปสูอุตสาหกรรมมากขึ้น บุคคล

จําเปนตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวใหสอดคลองกับสภาวะ

ที่เปล่ียนแปลง ความรูและอาชีพทางดานคหกรรมศาสตรทั่วไป ซ่ึงครอบคลุม

ความจําเปนขั้นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เปนส่ิงจําเปนสําหรับ

การดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้น วิชาคหกรรมจึงมีบทบาทและมีความสําคัญ

ตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในยุคปจจุบัน และในอนาคตเปนอยางยิ่ง ขณะ 

เดียวกันการเลือกศึกษาตอในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียนก็เปนส่ิงที่บงชี้ 

ใหเห็นถึงแนวโนมในการเลือกอาชีพในอนาคตของผูเรียน ซ่ึงในขณะเดียวกัน

สังคมและตลาดแรงงานก็ตองการกําลังคนที่มีความรูความสามารถทางดาน 

คหกรรมเพิ่มมากขึ้น (วิรัช กมุทมาศ, 2528) 

การจัดการศึกษาในยุคปจจุบันไมอาจกําหนดในวงแคบใหผูศึกษา

เรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรเทาน้ัน การศึกษาในยุคสังคมขอมูล

ขาวสารจําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหรอบรูแข็งแรงในการบรรลุความสามารถ 

การดํารงชีวิตอยางเต็มศักยภาพของตนเอง ซ่ึงการเรียนดานคหกรรม

สามารถออกไปประกอบอาชีพไดหลายอยาง ไมวาจะเปนอาชีพอิสระหรือ

พนักงานตามโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร ซ่ึงตางก็ตองการบุคลากรใน

ดานนี้ ตางจากสมัยกอนที่วา การเรียนคหกรรมศาสตรทั่วไปเพื่อออกไปเปน

แมบานเทานั้น ตราบใดที่การทองเที่ยวของไทยยังขยายตัวอยู การเรียน

ดานคหกรรมจะไมตกอับและตกงาน (สาพรรณ อมตะเดชะ, 2532) 

การเรียนรูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร เปนศาสตรการเรียนรูที่

เกี่ยวของกับมนุษย ตองอาศัยความรู ความติดตาง ๆ คหกรรมศาสตรเปนทั้ง

วิทยาศาสตรและศิลปะในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย วาดวยการใช

การพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษยและวัสดุ เพื่อประโยชนสุขของบุคคล 

รวมทั้งการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตรและศิลปะตาง ๆ ของชีวิต ครอบครัว 

ซ่ึงเกี่ยวกันกับส่ิงแวดลอมทางกายใจ เศรษฐกิจ และสังคม งานคหกรรม เปน

งานที่เกี่ยวกับอาหาร ใบตอง ตัดเย็บเส้ือผา และงานดอกไม ผูที่ศึกษาสามารถที่

จะนําวิชาความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนใน

ครอบครัวและสังคม การประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน

จํานวนผูเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรูงานคหกรรมศาสตรมีจํานวนลด

นอยลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรู

งานวิชาชีพคหกรรมศาสตร เพื่อเปนการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียน

การสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตรในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงานวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร ของนักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของแผนก

วิชาคหกรรมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนในการ

ประกอบอาชพีไดจริงในโอกาสตอไป 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 187 คน 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 

2.1 การนําความรูไปประยุกตใช 

2.2 ทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

2.3 ทัศนคติที่มีตออาชีพ 

2.4 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงาน

วิชาชีพคหกรรมศาสตร แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ เปนคําถามแบบเลือกตอบ 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนรูงาน

วิชาชีพคหกรรมศาสตร เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปน

คําถามแบบปลายเปด 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ ไดจากการศึกษามาประยุกต เปนคําถามใน

แบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามขอคําเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ แลวนําเขอเสนอ

แนะไปปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกคร้ัง 

5. ตรวจสอบแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

6. จัดพิมพแบบสอบถามตามฉบับสมบรูณและนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามใหนักเรียน นักศึกษาแผนกคหกรรมศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 187 คน ทําแบบสอบถาม หลังจากนั้นทําการรวบรวมแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาทําการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ 

2. นําขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมา

วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของแตละรายการ 

3. นําขอมูลที่เกี่ยวกับทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงาน

วิชาชีพคหกรรมศาสตรมาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตละขอ โดยกําหนด

น้ําหนักของคะแนนเปนรายขอ แตละอันดับตามวิธีของลิคเคิรท 

4. วิเคราะหขอมูลสถิติเบื้องตน 

5. ศึกษาทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงานวิชาชีพคหกรรม 

โดยการวิเคราะหทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 สวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 93.59 และอายุระหวาง 16-18 ป รอยละ 66.84 

ทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนรูวิชาชีพคหกรรมศาสตร ของ

นักเรียน นัก ศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน นักศึกษามีความพึง

พอใจความรูที่ไดรับจากการเรียนรูภาคปฏิบัติ คาเฉล่ีย 4.42 รองลงมาคือ

ความรูที่ไดรับจากการฝกงาน คาเฉล ี่ย 4.32 การนําความรูที่ไดรับจากการ

เรียนมาใชในการหารายได คาเฉล่ีย 4.24 ความรูท่ีไดรับจากการเรียนรู

ภาคทฤษฎี คาเฉล่ีย 4.17 การนําความรูจากกลุมงานดอกไมสดและมาลัยไป

ใชประโยชน คาเฉล่ีย 4.12 การนําความรูที่ไดรับจากการเรียนมาใชในการ

ทํางานอาชีพ คาเฉล่ีย 4.07 การนําความรูจากกลุมงานจัดดอกไมไปใช

ประโยชน คาเฉล่ีย 3.92 การนําความรูจากงานกลุมแกะสลักไปใชประโยชน 

คาเฉล่ีย 3.88 และนอยที่สุดคือ การนําความรูจากกลุมงานใบตองไปใช

ประโยชน คาเฉล่ีย 3.81 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยการศึกษาทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรู

งานวิชาชีพคหกรรมศาสตร ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในทุกปการศึกษา เพื่อใชเปน

ขอมูลในการนํามาจัดทําแผนการเรียนเพื่อใชในการสอนในภาคเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูงานวิชาชีพคหกร

รมศาสตร ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 

2. นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของแผนก

วิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนไดจริงใน

โอกาสตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การเรียนรูสื่อประสมการเขียนลวดลายดวยส ี

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายฮาซัน  ใบเต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต

รายละเอียดสามารถ คนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข การเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความรูความเขาใจ การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทางศิลปะ 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดานนี้ เพื่อจะไดทราบวา

นักเรียนที่กําลังศึกษาวิชาองคประกอบศิลป มีความรูความเขาใจ ทักษะ

ทัศนคติมากนอยเพียงใดที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติของนักศึกษาระดับ ปวช.3 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาการนําความรูความสามารถไปใชในการฝกเทคนิคส่ือผสม 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และปรับปรุงขอมูลที่ไดรับจาก

การเรียนรูส่ือประสมการเขียนลวดลายดวยสีดีขึ้น   
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 

จํานวน 35 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มี 4 ชนิด คือ 

1. บทเรียนส่ือประสม จาํนวน 12  ชุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพองคประกอบศิลป 

4. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวาดภาพ

องคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตเปนคําถามในการ

สอบถาม 

3. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ แลวนําขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงแกไข  

4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจดูอีกคร้ัง เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสม 

5. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามใหนกัศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกคหกรรม

ศาสตร ทําแบบสอบถาม 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลอยางสมบูรณมาทํา

การวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  เพศ  อายุ  แผนก

วิชา  อาชพี  รายได  ฐานะครอบครัว  และอื่นๆ  เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  เปนคําถามแบบมาตรฐาน

สวนประมาณคา  (Rating Scale)  5 ระดับ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับวิชา องคประกอบศิลป โดยใชเทคนิคส่ือผสม  

การจัดกิจกรรมการเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม 

เปนส่ือในการเรียนรูที่มีผลตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพ

องคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม ถือวาเปนนวัตกรรมใหมที่

นํามาใชกับผูเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม โดย

การนําส่ือหลายอยางตางชนิดหลายแบบมาใชเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกิดทักษะ

ในการเรียนรูที่แปลกใหม สนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น การศึกษาคนควาคร้ังนี้มี

ความมุงหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใช

เทคนิค ส่ือประสมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  เพื่อศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคส่ือประสม เพื่อประเมิน

ทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใชเทคนิคส่ือประสม เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชเทคนิคส่ือประสม กลุมตัวอยาง

ไดแกนักศึกษาระดับ  ปวช.1 คหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 35 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนส่ือประสม

จํานวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติการวาดภาพองคประกอบศิลป โดยใชเทคนิคส่ือผสมของนักเรียน 

และแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวาดภาพองคประกอบ

ศิลป โดยใชเทคนิคส่ือผสม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นําขอมูลที่ไดรับเพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน การ

ฝกเทคนิคการใชสี การใชวัสดุ ทั้งในดานความรู ทักษะ และประสบการณเพิ่มเติม 

2. นําขอมูลที่ไดรับไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรุงการเรียนการ

สอนของสถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะนาํสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช 

1.1  การใชบทเรียนการเรียนรูส่ือประสมการเขียนลวดลาย

ดวยสี ควรเตรียมส่ือประกอบอื่น ๆ พรอมทดสอบการใชตามกิจกรรมใน

บทเรียนส่ือประสมกําหนดไว เชน วัสดุที่ใช สี กระดาษ และอุปกรณอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

1.2  ควรกํากับการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียนรอย สําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

1.3 บางกิจกรรมมีการศึกษานอกสถานที่  ครูควรเตรียม

สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูและเตรียมผูเรียนใหพรอม 

1.4  บทเรียนการเรียนรูส่ือประสมการเขียนลวดลายดวยสีนี้ 

ไมเหมาะที่จะปลอยใหผูเรียนดําเนินการเอง โดยไมมีการกํากับดูแลของ

ผูสอน เพราะในบางกิจกรรมจะมีสวนของผูสอนรวมดวย 

1.5 บทเรียนการเรียนรูส่ือประสมการเขียนลวดลายดวยสี  

เปนแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ได 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

2.1  ควรเลือกกิจกรรมการเรียนแบบอื่นมาใชเปรียบเทียบการ

เรียนรูแบบโครงงานแบบใชปญหาเปนฐาน การประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา

หรือการสรางสรรคองคความรู 

2.2  ควรศึกษาตัวแปรอื่นในการวิจัยเพิ่มเติม เชน ความฉลาด

ทางอารมณในการสรางงานศิลปะ และ เทคนิคประยุกต 

_______________________________________________________ 
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ผลการจดัการเรยีนรูรายวชิาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

โดยใชภูมปิญญาไทยผสานการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 

(Project-Based Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นายหฏัฐพล  อําภารส 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระแสความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในยุคโลกาภิวัตน 

ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานตาง ๆ ทุกองคกร

จะอยูรอดหรือมีความเจริญกาวหนาไดตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลง ปจจุบันสังคมตองอาศัยองคความรู (Knowledge based 

society) ซ่ึงมีผลใหการบริหารจัดการศึกษาไทยตองอยูใตเง่ือนไขของการ

แขงขันและความมุงมั่นตามความคาดหวังของสังคม ภารกิจหลักของการศึกษา

ไทยที่ตองมีการปรับกลยุทธหรือกระบวนทัศนใหม เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศใหเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคม ความรูซ่ึงมีความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาส

เทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปน

เง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงคอุดมการณสําคัญของ

การจัดการศึกษาคือ จัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมใหเปน

สังคมแหงการเรียนรู (มาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร, 2548) 

สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา เปน

ที่ต้ังขององคกรที่ใหบริการการศึกษา มีสภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคม

แหงความรู ตลอดจนการศึกษาวิจัย สํารวจจัดหาและจัดต้ังแหลงการเรียนรู

ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ บทบาทสําคัญ คือ การใหการศึกษา ซ่ึงจะตองมีการ

ปรับบทบาทของสถานศึกษาในดานการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยจําเปนตองนํากระบวนการการจัดการ

ความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัด

การศึกษา กลาวคือ สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูแหลงความรูที่มี

มากมายมหาศาลเกินกวาจะเรียนรูหมด มนุษยมีลักษณะพิเศษคือ ความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการความรู (Knowledge management) 

ในสถานศึกษาเปนส่ิงสําคัญที่ควรทําในยุคเศรษฐกิจฐานความรูเฉพาะ ความรู

ในสถานศึกษาทุกแหงมีมากมาย แตบางสถานศึกษาไมไดจัดเก็บเฉพาะก็จะ

จางหายไปกับผูเกษียณอายุราชการจากการลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานใน

หนวยงานอื่น ทําใหความรูคนนั้นไมไดเก็บไวใหเปนประโยชนกับผูรวมงาน

รุนหลัง สวนความรูที่สําคัญประการหนึ่งก็คือความรูที่มีการบันทึกไวเปนลาย

ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถเผยแพรแบงปน

ใหกับผูรวมงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาไดสมควร ไดมีการนํามา 

“จัดการความรู” ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนการสอนเคร่ืองหอมไทยในอดีต 

คนไทยไมนิยมบันทึกความรูเปนลายลักษณอักษร การถายทอดความรูใน

สมัยนี้กระทํากันดวยการบอกเลา สอนใหทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง ความรูจึง

จํากัดในวงแคบ ๆ และมิไดกระจายความรูใหคนทั่วไป วิชาเหลานี้ไมมี

สถาบันใดเปดสอนตอเนื่องและจริงจัง (มิ่งมาส รังสฤษฎสุขการ, 2527) 

การเรียนการสอนเร่ืองเคร่ืองหอมไทยในระดับอาชีวศึกษานั้น เปน

การถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่จัดอยูในกรอบของโครงสราง

หลักสูตรกลุมวิชาเลือกเรียนเทานั้น นอกจากระดับอาชีวศึกษา ทุกวันนี้คงไม

มีที่ไหนเปดสอนวิชาดังกลาวจริงจัง พบวาวัสดุในการทําเคร่ืองหอมบางอยาง

หาซ้ือยาก มีราคาคอนขางสูง ประกอบกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตนั้น

สลับซับซอน จึงทําใหสงผลกระทบกับผูเรียนและผูสอนดานการเรียนรูและ

ถายทอดภูมิปญญาเคร่ืองหอมไทย ดอกไมและใบไมที่นํามาใชทําเคร่ืองหอม

มักมีปญหา ในบางฤดูก็หายาก ดานคานิยมของคนในสมัยนี้มองวากล่ินของ

เคร่ืองหอมตองใชกับงานอวมงคลเทานั้น ทั้งที่แทจริงแลวเคร่ืองหอมไทยแต

ละประเภทนั้นมีคุณคาและมีประโยชนในการใชที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

เวลาและโอกาสที่เหมาะสม บทบาทของเคร่ืองหอมถูกลดความสําคัญลง

เร่ือย ๆ นับวันมีแตละสูญหาย (พิศ ภูมิวิถี อางถึง ชวง สุเดชะ, 2531) 

ในฐานะครูผูสอนและนักคหกรรมศาสตรผูมีความรูดานวิทยาศาสตร 

สังคมและมนุษยศาสตร โดยมุงพัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพและเสริมสราง

คุณภาพชีวิตความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม จึงมีแนวคิดในการ

พัฒนารูปแบบการจัดการความรูโดยใชภูมิปญญาเคร่ืองหอมไทยผานการเรียนรู

เสมือนจริง ใชความรูดานคหกรรมศาสตรจัดทําส่ือแบบงานประดิษฐ มีรูป 

กล่ิน สัมผัสได อายุการใชงานยาวนาน และนําเทคโนโลยีการสรางคิวอาโคต 

(QR-Code) มาใชเปนวิธีการหรือกระบวนการที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวม 

จัดระบบ เผยแพร ถายโอนแลกเปล่ียนความรูที่มีอยูในองคกร เพื่อการนําไปใช

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

โดยใชภูมิปญญาไทยผสานการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 

(PROJECT-BASED LEARNING) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ และ

สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทย จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบความรูกอนเรียนและ

หลังเรียน เกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทย ประเด็น ประเภทของเคร่ืองไทย 

กระบวนการผลิตเคร่ืองไทย และคุณประโยชนของเคร่ืองหอมไทย เปน

แบบทดสอบปรนัยแบบถูกผิด มี 2 ตัวเลือก คือ ใช และ ไมใช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบความรูกอนและหลังเรียน รายหนวย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุก

ฉบับ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดย

วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และจัดกลุมระดับความรู โดย 
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คําตอบที่ถูก  ใหคะแนน  1  คะแนน 

คําตอบที่ผิด  ใหคะแนน  0  คะแนน 

จากนั้นแบงคะแนนความรูเกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทยคะแนนสูงสุด 30 

คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 0 คะแนน จึงไดจัดกลุมคะแนนเปน 3 กลุม มี

ชวงคะแนนและความหมายดังนี้ 

21.00 – 30.00 หมายถึง มีความรูในระดับดี 

11.00 – 20.00 หมายถึง มีความรูในระดับปานกลาง 

00.00 – 10.00 หมายถึง มีความรูในระดับตํ่า 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบวา ผลการวัดความรูจากแบบทดสอบความรู

กอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบความรูห ลังเรียน (Post-test) 

จํานวน 30 ชุด เกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

และสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม ที่เรียนวิชาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเคร่ืองหอม เกือบสองในสาม มีความรูเกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทยโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง (64.7%) ที่เหลือมีความรูในระดับดี และระดับตํ่า 

(35.0% และ 0.7%) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 19.51 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวัดความรูจากแบบทดสอบความรูกอนเรียน (Pre-test) และ

หลังเรียน (Post-test) จํานวน 30 ชุด เกี่ยวกับเคร่ืองหอมไทย นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไม

และงานประดิษฐ และสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม ที่

เรียนวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคร่ืองหอม เกือบสองในสามมีความรูเกี่ยวกับ

เคร่ืองหอมไทย ระดันปานกลาง จึงมีขอเสนอแนะวาควรเพิ่มรูปแบบการ

จัดการความรูท่ีหลากหลาย จัดทําส่ือออนไลน เพิ่มชองทางการเผยแพร

ความรูดานเคร่ืองหอมไทยที่ทันสมัย งาย และสะดวกตอการเขาถึงผูที่สนใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนรายหนวยสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลการจดัการเรยีนรูดวยการสรางความกระตือรือรนและความรบัผิดชอบ

ตอการเรียนวิชางานดอกไมสด ของนักเรียนระดับ ปวช.2 คหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพ และ

ส่ิงที่สําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ (ดารกา วรรณวนิช, 2549) 

โดยจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ มีสติปญญา มี

ความรูความสามารถ อดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลา

เผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น (ทิศนา แขมณี, 2551) ถามนุษย

ทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่ทุก

คนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัย

จึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับ

พฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิต และประสบ

ความสําเร็จในชีวิต (รัตนา ประชาทัย, 2543) เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรค

วินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 

จะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมี

การปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด (อุบล เล้ียววาริณ, 2556) ถา

หากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัย มีคุณภาพแลว การ

พัฒนาประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัยใน

ตนเองใหเปนพื้นฐาน (ณรงค กาญจนะ, 2553) ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนา

ประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญ

และมีความจําเปนอยางมากในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและ

ศักยภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

จากการเปนครูที่ปรึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 2 ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนใน

หองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบวินัย จึงสงผลให

บรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน และนักเรียนบางคนมี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู ซ่ึงสงผลตอ

นักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า ผูวิจัยจึงตองใชกระบวนการวิจัย

มาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการ

วางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียน เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียน เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็ม

ศักยภาพ และเต็มความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองมากขึ้น และสงผลใหบรรยากาศในชั้น

เรียนดีขึ้น ซ่ึงการสรางความกระตือรือรน ความรับผิดชอบในตัวของนักเรียน 

จะทํ าใหนัก เรียนสามารถพัฒนาตนเองให เกิดการเรียน รู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และอาจสงผลใหมีผลใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบตอการเรียน วิชางานดอกไมสด 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขาดความกระตือรือรนและ

ความรับผิดชอบตอการเรียน วิชางานดอกไมสด กอนและหลังการเรียนรู 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 45 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ ใชเปนแบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือ

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.2 คหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชคารอยละ ในการ

วิเคราะหมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามความกระตือรือรนและรับผิดชอบในหองเรียน 

ผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 พบวา นักเรียน

ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

เอาใจใสตอการเรียน และมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบมากขึ้น 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัดคือ นักเรียนไมนํา

งานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชางานดอกไมสด ไมคุยและเลนกับเพื่อน

ในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับใน

หองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ไมทําการบานและแอบเอางานเพื่อนมาสง มีเวลา

ทบทวนบทเรียน และฝกฝนทักษะนอกเวลาเรียน ทําผิดจะพยายามแกไข

โดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลา

และต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอมกอนเขาเรียน และหาความรู

เพิ่มเติมจากหนังสือ และอินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการ

เรียนวิชางานดอกไมสด สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จใน

ชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรม สาเหตุของการขาดความกระตือรือรน 

และความรับผิดชอบตอการเรียนรายวิชางานดอกไมสด ของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 คหกรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ครูผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการ

เรียนรูดวยการสรางความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียนการ

สอนวิชาอื่น ๆ ได 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพ 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาคหกรรมเพ่ือการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปยรัตน  รอดแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนดานคหกรรมศาสตรสามารถออกไปประกอบอาชีพได

หลายอยาง ไมวาจะเปนอาชีพอิสระหรือพนักงานโรงแรม ภัตตาคารรานอาหาร 

ซ่ึงตางก็กําลังตองการบุคลากรทางดานนี้ ตางจากสมัยกอนที่วา การเรียน 

คหกรรมศาสตร เมื่อจบออกไปมักไปเปนแมบานเทานั้น ตราบใดที่การ

ทองเที่ยวยังขยายตัวอยู การเรียนคหกรรมศาสตรก็จะไมตกอับและตกงาน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดานนี้  เพื่อจะไดทราบวา

นักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา  มีความมั่นใจในความรู  ทักษะทัศนคติ

มากนอยเพียงใดที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่  3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่ อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน  24 คน 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาคหกรรมเพื่อ

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงออกเปน  3  สวน 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มี เพศ อายุ  

อาชีพผูปกครอง และนักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนที่ 2 ขอมูลความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเกี่ยวของกับ 

1. การนําความรูไปประยุกตใช 

2. ทัศนคติที่มีตออาชีพ 

3. ทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

4. ความคาดหวังที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ  เปนคําถามแบบปลายเปด 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1.  คารอยละ 

 2.  คาเฉล่ีย ( X ) 

 3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การสรางเครื่องมือ 

1. คนควาตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ไดจากการศึกษามาประยุกตเปนแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามขอคําเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ  แลวนําไป

ปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

5. ตรวจสอบแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

6. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการวิจัย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. นําแบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและ

ทัศนคติในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใหนักศึกษาทําแบบสอบถาม  หลังจากนั้นทํา

การรวบรวมแบบสอบถาม จํานวน 19 ชุด 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาทําการวิเคราะห  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพ วิเคราะหโดยหาคารอยละ 

ตอนที่ 2  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความ

เช่ือมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพท่ีไดรับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จากแบบทดสอบตามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

ใน 4 ดาน คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่นํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน ทัศนคติที่มีตออาชีพทักษะที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ความ

คาดหวังท่ีจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานวิเคราะหเปนรายขอโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

นําเสนอเปนตารางที่ประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่  3   เป นการนํ า เสนอผลการวิ เคราะห ข อมู ลที่ เป น

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 19 คน 

เปนเพศหญิง มากที่สุด สวนใหญมี อายุ 18 ป ขึ้นไป โดยมากแลวผูปกครอง

ของนักเรียนมีอาชีพ อาชีพรับจาง และนักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 

3.50 เปนสวนใหญ 

สําหรับแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขา 

คหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานทัศนคติที่

มีตออาชีพและความคาดหวังในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ ดานทักษะ

ที่ไดจากการปฏิบัติงาน สวนดานการนําความรูไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุดตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 

1. นําเอาขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ

สอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

2. ปรับปรุงแผนการสอน เพื่อใหนําความรูเหลานั้นไปประยุกตให

เกิดประโยชนตอตัวนักศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนทีม่ีตอครูผูสอน 

รายวิชาการจดัดอกไมแบบสรางสรรค 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายณัฐพงศ  พลโคตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนหนวยงานท่ีมีการจัด

การศึกษา 4 ประเภทวิชา คือ พาณิชยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และคหกรรม ดวยความตระหนักถึงคุณภาพของการ

บริหารและการจัดการเรียนรู ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ครูผูสอน

จําเปนตองทราบขอมูลการสอนจําเปนตองทราบขอมูลการสะทอนผลใน 

การจัดการเรียนรูจากผูเรียน เพื่อการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ

การประกัน คุณภาพการศึกษาตาม รัฐธรรมนูญป  พ .ศ.2550 และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) 

กําหนดใหครูตอง ทําการศึกษาหรือประเมินตนเอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูสอน นายณัฐพงศ พลโคตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน ซ่ึงเปนผูสอนในรายวิชา การจัด ดอกไมแบบ

สรางสรรค ระดับ ปวช. จึงไดทําการวิจัยความพึ่งพอใจของผูเรียนพฤติกรรม

การจัดการเรียนรูของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํา

ผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอพฤติกรรมการสอน

ของครูผูสอน รายวิชาการจัด ดอกไมแบบสรางสรรค เพื่อนําผลการศึกษาไป

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนของครู 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรม ศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึ่งพอใจของผูเรียนตอพฤติกรรม

การสอนของครูผูสอน รายวิชาการจัดดอดไมแบบสรางสรรค ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงออกเปน  3  สวน 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 36 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

สวนที่  1 ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย  เพศ  อายุ อาชีพ

ผูปกครอง และนักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนตอพฤติกรรมการสอนของ

ครูผูสอน รายวิชาการจัดดอดไมแบบสรางสรรค ซ่ึงเกี่ยวของกับ 

1. ดานการเตรียมการสอน 

2. ดานความประพฤติทั่วไป 

3. ดานการปฏิบัติตอผูเรียน 

4. ดานการวัดและประเมินผล 

5. ดานการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการ

เรียนรู 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ระดับความพึ่งพอใจของผูเรียน ตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน รายวิชา

การจัดดอดไมแบบสรางสรรค เปนคําถามแบบปลายเปด 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. คนควาตํารา  เอกสารอางอิง  ผลงานวจิยัที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ ไดจากการศึกษามาประยุกต เปนคําถามใน

แบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามขอคําเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ แลวนําไป

ปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

5. ตรวจสอบแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

6. จัดพิมพแบบสอบถามตามฉบับสมบรูณและนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึ่งพอใจ

ของผูเรียนตอพฤติกรรมการสอน ของครูผูสอน รายวิชาการจัดดอดไมแบบ

สรางสรรค ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 แผนกวิชา 

คหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ให นักศึกษาทําแบบสอบถาม  หลังจากนั้นทําการรวบรวม

แบบสอบถาม จํานวน 35 ชุด 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาทําการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับ

ความเชื่อมั่นและทัศนคติใน การประกอบอาชีพ  วิเคราะหโดยหาคารอยละ 

ตอนที่ 2  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับ

ความพึ่งพอใจของผูเรียนตอ พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน รายวิชาการ

จัดดอดไมแบบสรางสรรค ที่ไดรับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช  

จากแบบทดสอบตามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับใน 5 ดาน คือ  

ดานการเตรียมการสอน ดานความประพฤติทั่วไป ดานการปฏิบัติตอผูเรียน 

ดานการวัดและประเมินผล และ ดานการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการจัดการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะหเปนราย

ขอโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอเปนตารางที่ประกอบคํา

บรรยาย 

ตอนที่ 3  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เปนขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับ ความพึ่งพอใจของผูเรียนตอพฤติกรรมการสอนของ

ครูผูสอน รายวิชาการจัดดอดไมแบบสรางสรรค 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 คหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนกลุมตัวอยางในคร้ังน้ี 35 คน ที่มีตอ

พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน รายวิชาการจัดดอกไมแบบ สรางสรรค 

จํานวน 5 ดาน ดานการเตรียมการสอน ดานความประพฤติทั่วไป ดานการ

ปฏิบัติตอผูเรียน ดานการวัด และประเมินผล และดานการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู ด้ังนี้ การศึกษาพฤติกรรมการสอนของ

ครูผูสอน รายวิชาการจัดดอกไมแบบสรางสรรค จากการวิเคราะห ขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 35 คน พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 คหกรรมเพื่อ

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 90 เพศชาย รอยละ 10 อายุ 18 ป รอยละ 

22 และอายุ 19 ป รอยละ 73 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยพิเศษเร่ือง พฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนใน

รายวิชาจัดดอกไมแบบ สรางสรรค ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะจากปญหา

และการแกปญหา รวมทั้งขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ด้ังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาและเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลพื้นที่ภาคสนาม ควรจัดทําขึ้นตอนการเก็บขอมูลใหดี   

ขอเสนอแนะจากปญหาและการแกปญหา 

การสาธิตครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพที่ดี มีการนําเสนอตองนาสนใจ   

วิชาที่ปฎิบัติ ควรสอนโดยการสาธิตและใหผูเรียนไดเรียนรูไปพรอมกับครู 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนวิชาการจัดดอกไม

แบบสรางสรรค ในคร้ังตอไปควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น

นั้นเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถบงชี้ถึงพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อนําไปปรับปรุง

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของ ครูผูสอน และพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูที่เนนคุณภาพของผูเรียนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. สามารถนํ าผลการศึกษาไปพัฒนาคุณ ภาพ ในการจั ด

กระบวนการเรียนการสอนของ สถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกได 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการบัญช ี

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 การบญัช ี

เมื่อนําระบบการเรียนรูดวยสื่อทางอินเตอรเน็ตและการสาธติประกอบการ

เรียนการสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอรอุมา  สงบําเพญ็ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม การบัญช ี

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันซ่ึงเปนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาสวนใหญมักจะให

ความสนใจโลกออนไลน เห็นการเรียนเปนเร่ืองไมสําคัญเทาที่ควร ใชเวลา

วางกับโลกออนไลนในเชิงวิชาการนอยมาก จึงเล็งเห็นถึงชองทางที่นักศึกษา

ทุกคนใหความสนใจ ผลักดันใหนักศึกษาใชส่ือที่ทุกคนมีคือโทรศัพทและ

อินเตอรเน็ต ในการศึกษาคนควาขอมูลในการเรียนใหเปนประโยชนควบคู

กับการสาธิตของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละวิชาของการ

เรียนแตละภาคเรียน เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียน และ

ใหนักศึกษามีเกรดเฉล่ียอยูในระดับดี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนโรงเรียนของรัฐบาล

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 

และพยายามที่จะทําใหนักศึกษาที่เขามาเรียนในร้ัวของวิทยาลัยฯ จบออกไป

เปนคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 

กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ใหผานเกณฑประเมินทุกคน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาการเรียนของ

นักศึกษา โดยการสัมภาษณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 6 จํานวน 19 คน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา

แบบทดสอบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพส ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายไดผูปกครองตอเดือน และอาชีพผูปกครอง เปนคําถามเลือกตอบ 

ตอนที่  2 ชองทางของการศึกษาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

19 คน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ติดตอนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 

เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบทดสอบ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามตอนที่  1 จํานวน 19 ฉบับ และ

แบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ เก็บขอมูลและรับแบบสอบถามและ

แบบทดสอบกลับคืนในวันเดียวกัน 

3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไวหลังจากนั้นนําขอมูลของแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และระบบ rms วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจใหคะแนน

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป โดยหาคาเฉล่ีย และคารอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบตอนที่ 2 เกี่ยวกับการเรียน

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชีและพฤติกรรมการเรียน จิตพิสัย ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน โดยคํานวณหาคา

ระดับคะแนน ผลการประเมินเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

19 คน สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบทดสอบตอน

ที่ 2 นักศึกษาที่ตอบทั้ง 2 ตอนมีทั้งหมด 19 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 6 เปนนักศึกษา

เพศหญิง รอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
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งานบัญชี อยู ในเกณฑดีเยี่ยม สรุปสามารถแกปญหาการเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑดีมาก และดีเยี่ยม ในจํานวนท่ีเทากัน ผู เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไป จํานวน 19 คน รอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งน้ี 

รูปแบบของการเรียนการสอนควรมี เคร่ืองมือและอุปกรณที่

หลากหลายและพรอมมากกวานี ้

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แหลงตาง ๆ เพื่อชวยใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 

2. ควรศึกษาและเตรียมความพรอมของอุปกรณและสัญญาณ

อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรที่รองรับนักศึกษาในการคนความากกวานี้ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. รูปญหาในการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 

กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 ผานเกณฑการประเมินทุกคน 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวัลนี  บุญศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจท่ีดี มีสติปญญา ความรูความสามารถ มีความอดทน ขยัน

ขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวย

ความมุงมั่นตอสูกับสังคมปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง จําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มาเกื้อหนุน ซ่ึงตองมี

การพัฒนาโดยตองคํานึงถึงความซ่ือสัตย มีวินัย และความรับผิดชอบในการ

เรียนบัญชี ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําให

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ถือเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงให

ทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตาม

จุดหมายของชีวิต และประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควร

สรางสรรคความซ่ือสัตย ความมีวินัย และรับผิดชอบใหเกิดแกนักเรียน เมื่อ

นักเรียนมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบในหนาที่ของงานแลวนั้น จะ

ทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการ

ปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง

และดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากใน

สังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และความ

รับผิดชอบแลว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะไมมีประสิทธิภาพ จึงควร

ตองปลูกฝงเร่ืองความซ่ือสัตย มีวินัย และความรับผิดชอบในตนเองใหเปน

พื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิง่ขึ้น 

ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะ

พัฒนาใหนักศึกษาไดมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด ในการออกสูโลก

ภายนอกหองเรียนและในชีวิตประจําวัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูที่มีความซ่ือสัตย มีวินัย และ

รับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนที่ดีขึ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูที่มีความซ่ือสัตย มีวินัย และ

รับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานความซ่ือสัตย มีวินัย และความ

รับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 

จํานวน 29 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิ เคราะหขอมูลจากการสังเกต  สัมภาษณ  ตอบ

แบบสอบถามของนักเรียน รวมทั้งดานการเรียนและการติดตามจาก
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ผูปกครอง ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ปรากฏวา นักเรียน

ระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 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 

เรื่องการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ผูวิจัย นางสุนิสา  พละศึก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

ปที่ทําวิจยั 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มี

ผลผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกวา 

ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาดวย 

ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล

เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ประเทศใหอยูรอดและทุกคนมีความสุข สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

แสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ซ่ึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ เพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน (สมภพ สุวรรณรัฐ, มปป. :   1) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได

กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

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

ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง กระบวนการในการ

แกปญหาโดยใชหลักจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาความ

เจริญกาวหนาในดานวิทยาการและส่ิงตาง ๆ ที่มนุษยนํามาใช แตการสอน

วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน เนื้อหาในบทนี้จะเนน

ถึงหลักและวิธีการบัญชีตนทุนการผลิต การผลิตเปนชวง ตนทุนมาตรฐาน 

สามารถวิเคราะหผลตางและเขาใจปญหาในการปนสวนตนทุน จะประสบ

ปญหากับการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝที่จะศึกษา 

ครูผูสอนจะถายทอดความรูใชวิธีการบรรยายหรืออธิบายสอนใหนักศึกษา 

และนักศึกษาจะไมใหความรวมมือในการเรียนการสอน จึงสงผลใหเกิดความ

เบื่อหนายและไมนาสนใจทั้งผูสอนและผูเรียน 

ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการเรียนการ

สอนแนวทางแกปญหา ไดแก การจัดทําแบบฝกเสริมทักษะมาชวยในการจัด 

การเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ที่ตองจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม 

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค สมภพ สุวรรณรัฐ (มปป) กลาววา การจัด 

การเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับ

ความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือ

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ในฐานะครูผูสอนวิชา 

การบัญชีตนทุน 2 จึงไดนําแบบฝกเสริมทักษะมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับความสามารถและความแตกตางของผูเรียนโดยวิธีการ

แบบฝกทักษะ การบัญชีตนทุนมาตรฐาน เนนกระบวนการคิด การลงมือ

ปฏิบัติและการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี 

คนเกง และมีความสุข นําไปสูการเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพที่ดีใน

อนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนหลัง

เรียน วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี จํานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2/2563 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชแบบฝกเสริมทักษะ การบันทึกบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากผลการ

ทดสอบหลังเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียน 

วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชี 
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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 ปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

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 2563 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 3.78947 (σ = 1.22) สวนผลสัมฤทธิ์

ของคะแนนทดสอบหลังเรียน คาเฉล่ีย 7.23684 (σ = 1.42) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียน วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชีที่สอน ที่

สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 มีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยู 4.44737 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช 

1.1 ผลการวิจยัที่ไดรับในคร้ังนี้นําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอื่นโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู 

1.2 หัวขอที่นาสนใจในการทําวิจัยในคร้ังตอไปคือการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

1.3 ควรมีการนําผลงานวิจัยในคร้ังนี้ไปตอยอดในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิชาของสาขางานอื่นตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ปญหาทุกปญหาของนักศึกษาสามารถนาํมาทําวิจัยได 

2.2 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบ Hard copy เชน การจัดทําจดหมายขาวจัดนิทรรศการ

มุมเอกสารประชาสัมพันธผาน Website ของสถานศึกษาเพื่อเปนการสราง

องคความรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

2.3 ควรมีการอบรมพัฒนาการจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอน

หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูอาจารยที่สนใจการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจัยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววัชรี  ฮ่ันววิัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิชาการบัญชีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง ไม

วาจะเปนดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ดังจะเห็นไดวาจากใน

ชวงเวลาที่ผานมาไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิชาการบัญชีใหทันกับโลก

ปจจุบัน ซ่ึงจะเห็นไดวาการบัญชีมีความสําคัญตอทุกหนวยงาน ทุกองคกรจึง

จําเปนตองศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น และจําเปนตองพัฒนาบุคลากร

ทางการบัญชีใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น วิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

วิชาการบัญชีพื้นฐานที่จะตองมีการพัฒนาพื้นฐานวิชาการบัญชีใหกับ

นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูอยางเปนระบบ 

การเรียนรูในวิชาบัญชีใหประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัย

หลายดาน ไมวาจะเปนดานครูผูสอน ตัวนักศึกษา รวมถึงสภาวะแวดลอม

สําหรับทางดานตัวนักศึกษาเองยังมีปจจัยที่สงผล ไดแก วุฒิภาวะ อายุ เพศ 

ประสบการณเดิม ความถนัด การจูงใจ เปนตน ดานบทเรียน ไดแก ลักษณะ

ของบทเรียน เปนตน และปจจัยดานการเรียน ไดแก การฝกฝน ขนาดของ

การเรียนรู การทองจํา การใชประสาทรับรูชวยในการเรียน ความสนใจ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบและลักษณะพื้นฐาน เปนตน ซ่ึงส่ิง

เหลานี้ เปนองคประกอบหนึ่ งที่คาดวาจะเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทางวิชาการบัญชีของนักศึกษา และยังมีอีกหลาย

ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ดังนั้น จึงเปนเหตุใหผูวิจัยที่จะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ

เรียนการสอนสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถของวิชาการ

บัญชี ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่จะ

เรียนวิชาการบัญชีในระดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อจําแนกปญหาท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้น

กลาง 2 จํานวน 98 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยที่

สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 นักศึกษา

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

แบงออกเปน 3 สวน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตอวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดํ าเนิ นการเก็บ ขอมูล ผู วิ จั ย ได จั ดส งแบบสอบถามให

กลุมเปาหมายและการติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผูตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

และการลงรหัสขอมูลเพื่อนําไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิจัยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย

สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98 และสวนใหญจบ

การศึกษาระดับ ปวช. ตอระดับ ปวส. รอยละ 83 

2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสงผล

กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.064 เมื่อ

พิจารณาในแตละดาน พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอม อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.067 และตํ่าที่สุดคือ ปจจัยดาน

ผูเรียน อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.014 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงหองเรียนใหดีขึ้น 

2. ไมมีหองเฉพาะ 

3. ผูสอนส่ังการบานเยอะ ทําใหนักศึกษาเกือบไมมีเวลาพักผอน 

ทั้งการบานทั้งเร่ืองสอบ ไมรูจะทําอะไรกอนดี แนะนําใหสอนใหชัดเจน แลว

ใหทําแบบฝกทบทวนที่เรียนมา 1 ขอ เพื่อทําความเขาใจกับดวยตนเองวาที่

เรียนมาเขาใจมากนอยเพียงใด 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอ

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ทราบปญหาแตละกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอ

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สูงหรือตํ่าและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชชีั้นสูง 2 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย น.ส.สุกาญจนดา  ยี่สุนแซม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การที่จะเปนผูมีความรูทางดานบัญชี เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตาม

พระราชบัญญัติการบัญชีนั้นครูผูสอนทางดานบัญชีเปนผูมีสวนสําคัญ ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนดานบัญชี นอกจากพื้นฐานความรูความสามารถ 

ความสนใจเรียน และประสบการณของนักศึกษาเอง ซ่ึงจะสงผลตอการทํา

แบบทดสอบ จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดแลวลดหล่ันกันลงมา เนื่องจากมีความ

เช่ือวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบสามารถวัดความฉลาดของบุคคลได 

(Wactjen, 1966 อางถึงใน มนัส ประสงค, 2536) นั่นคือ มีความเชื่อวาผูที่

ไดคะแนนสูงกวาจะมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงกวา 

เน่ืองจากตัวแปรที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเปน

ปจจัยสําคัญ ในการวิจัยจึงไดกําหนดกรอบตัวแปรที่จะศึกษาเพียงบางสวน

โดยเนนตัวแปรที่เกี่ยวของกับนักศึกษา และสภาพแวดลอมในการจัดการ

เรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของ

ตนเองใหดีขึ้น รวมท้ังเพื่อใหวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอน

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดกรอบการศึกษาเปนปจจัย 

2 ดาน คือ ปจจัยดานตัวนักศึกษา ไดแก การเตรียมตัวกอนเรียน การเขา

เรียนในชั้นเรียน การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย การทบทวนบทเรียน และ

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการ

สอนของครู การแลกเปล่ียนการเรียนรูระหวางกลุมนักศึกษาตอวิชาการบัญชี 

จากการท่ีเลือกศึกษาตัวแปรเนื่องจากเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับ

นักศึกษาและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน สามารถนํา

ผลการวิจัยท่ีได มาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงแกไข สงเสริมให

นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนดีขึ้นได โดยใชตัวแปรเหลานั้นมาหา

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาบัญชี ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียน เปนส่ิงสําคัญสําหรับนักศึกษาที่จะใชในการตัดสินใจเลือกเรียน

แขนงวิชาบัญชี จากประสบการณการสอนท่ีผานมาไดพบวา นักศึกษาบาง

คนตัดสินใจเลือกเรียนแขนงวิชาบัญชีผิด เนื่องจากประเมินตัวเองไมถูก วา

ตนจะมีความสามารถเรียนไดหรือไม หรือเรียนตามเพื่อน หรือเรียนเพราะรู

วาจบไปแลวสามารถหางานทําไดงาย หรือเรียนตามความตองการของบิดา

มารดาหรือผูปกครอง ซ่ึงมีผลทําใหไมสามารถเรียนตอจนจบหลักสูตรได 

จําเปนตองยายแขนงวิชาทําใหเกิดการสูญเปลาทางเศรษฐกิจและเสียเวลา

โดยใชเหตุ ดวยสาเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึง

ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษา

ดังกลาว เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุมที่ 1 จํานวน 32 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนขอสอบแบบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 

2  ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 1 จํานวน 32 คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
  

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ภายในกลุมระหวางกอน เรียนและห ลังเรียน โดยใช  Independent 

Samples t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี 

กลุมที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน กอนทําการทดลองและหลังทําการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปทดลองใชกับ

รายวิชาอื่น  

2. ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบทดสอบปรากฏวา

นักศึกษาขาดสอบ 2 คน จึงจัดใหมีการทดสอบยอนหลัง  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

2. ไดแนวทางการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน นักศึกษา

ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 1 เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 

ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Model) 
 

ผูวิจัย นางวณี  ฤทธิผล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี รายวิชาการ

บัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) รหัสวิชา 30201- 2002 

ซ่ึงเปนวิชาชีพเฉพาะสําหรับนักเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการ

บัญชี ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง

ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค หลังจากจัดการเรียนการ

สอนผานไป 3 หนวยการเรียน พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดี

เทาที่ควร เนื่องจากเรียนไมเขาใจ จําทฤษฎีไมได ขาดทักษะการบันทึกบัญชี   

ผูเรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน เรียนแลวสรุปบทเรียนและปฏิบัติ

ไมได ไมฝกปฏิบัติดวยตนเอง ประเมินหลังเรียนไดคะแนนตํ่า ผูวิจัยจึงได

ศึกษาคนควาวิธีการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบตางๆ พบวา การจัดการ

เรียนการสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teachting Method) เปนการ

จัดการเรียนการสอนแบบตรง (Direct Instruction) เปนวิธีสอนที่คํานึงถึง

หลักการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู ดังนั้นใน

กระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอนจะมุงเนนพฤติกรรมระหวาง

ผูเรียนกับครูตลอดกระบวนการ ส่ิงสําคัญคือในการเรียนรูของผูเรียนนั้นครู

ตองทบทวนความรูเดิมหรือความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการเรียนรูเร่ืองใหม

หรือทักษะใหมของผูเรียน ซ่ึงการทบทวนความรูนี้มีความจําเปนเทากับการ

ใหความรู ดังนั้นครูจะตองมีการทบทวนใหถูกวิธี เหมาะสมและเอื้อตอการ

เรียนรูเร่ืองใหมหรือทักษะใหมทุกคร้ัง 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 395  คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 49 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ

กลุมที่สอนดวยตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา  

30201-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563  

หนวยที่ 4 เร่ืองหางหุนสวน : การเปล่ียนแปลงหุนสวนและการชําระบัญชี 

2. แบบประเมินผลความรูกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการ

บัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา  30201- 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2563 หนวยที่ 4 เร่ือง หางหุนสวน : การเปล่ียนแปลง

หุนสวนและการชําระบัญชี 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู  

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรเทคนิควิธีสอน การประเมินผลตาม

สภาพจริง  

ขั้นที่ 2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ

สอดคลองและความเหมาะสม โดยการนําสงแผนการจัดการเรียนรูผาน

ความเห็นชอบ จากผูเชี่ยวชาญ  

ขั้นที่  5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการเห็นชอบจาก

ผูเชี่ยวชาญไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. แบบประเมินผลความรูกอนเรียนและหลังเรียน  

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะรายวิชา 

ขั้นที่  2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูประจําหนวยและ

สมรรถนะประจําหนวย 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ และ

เกณฑการใหคะแนน 

ขั้นตอนที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ

การปฏิบัติตามสมรรถนะ และเกณฑการใหคะแนน  

ขั้นตอนที่ 5 นําเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ และเกณฑการ

ใหคะแนนมากําหนดแบบประเมินผลตามสภาพจริงและนําไปใช 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขางาน การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือ

ที่ผานการตรวจสอบและทดลองใชมาแลว ของสาธิต จันทรวินิจ มาปรับใช

โดยพิจารณาเลือกเฉพาะขอคําถามที่สอดคลอง  ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู เปนแบบสอบถามมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 

10 ขอ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดกําหนดเกณฑการให

คะแนนดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 5 

พึงพอใจมาก  หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 4 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 44 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

พึงพอใจปานกลาง หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 3 

พึงพอใจนอย         หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 2 

พึงพอใจนอยที่สุด    หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 1 

ตอนที่ 2 คําถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

อื่น ๆ เกณฑการวัดระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูจะนํามาแปลความหมายของคาระดับในการวิเคราะหดังนี้ 

4.51- 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

3.51-4.50 หมายถึง  ระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง  ระดับนอย 

1.00-1.50 หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังนี้ 

1. เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกการทดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน 

2. เก็บขอมูลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก

ผูเรียนทุกคน 
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหโดยหาคะแนนเฉล่ีย (คา T-

Score) และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (คา T-Score) กอนเรียนและหลังเรียน

เปนคารอยละ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ในการวิเคราะหขอมูล  คณะกรรมการประเมินดําเนินการโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Model) 

เทากับ 59.40 สูงกวากอนเรียน เทากับ 18.81 คิดเปนรอยละ 46.33 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในขอที่ 8 

การฝกปฏิบัติดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น ความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ขอที่ 6 การทบทวนรายคาบ

และรายสัปดาห ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.49 และขอที่ 2 

การทบทวนเนื้อหาและตรวจการบาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.47 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซพลิซิท ไปทดลองใช

กับรายวิชาอื่น  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่

หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมความพรอมของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรูปแบบการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

2. นําวิธกีารสอนแบบเอ็กซพลิซิทไปใชกับรายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง “การวิเคราะหอัตราสวน” 

รายวิชาการวเิคราะหรายงานทางการเงิน 

โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนการสอน “CCC Model for Covid” 
 

ผูวิจัย นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การที่ครูจะสามารถปฏิบัติงานการสอนไดดีขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการผสมผสานกับศาสตรอื่นๆวาดวย การสอนกับศิลปะของการสอนเขา

ดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด ซ่ึงวิธีสอน/เทคนิคการสอน

ของครู ไมสามารถกลาวไดวาวิธีใดเปนวิธีสอนที่ดีที่สุด เพราะการเรียนการ

สอนนั้นจะตองขึ้นกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครู

ที่จะตองตัดสินใจเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เปนอยู

ควรนําเทคนิคตางๆ มากระตุนและปลุกเราเพื่อเลือกความสนใจของผูเรียน

โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาที่กําหนดให และ การเลือก

วิธีการสอนนั้นผูสอนสมารถจัดจิกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี

และสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนกับแตละสถานการณ 

และแตละส่ิงแวดลอม เนื่องจากการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอนจึง 

จําเปนตองเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

กระบวนการสอน CCC Model for Covid เป น รูปแบบการเรียนที่

พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในชวงสภาวการณที่ไมปกติ 

ในชวงที่เชื้อ Covid มีการแพรระบาด โดยมีวัตถุประสงคมุงใหผูเรียนได

ศึกษาขอมูลดวยตนเอง จากการศึกษา ทดลองปฏิบัติ วิเคราะห ทดสอบ 

และการนําความรูไปใช โดยเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการ

อาศัยชองทางออนไลนในการส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียน 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.2 เร่ือง “อัตราสวน” โดยวิธีการสอนแบบ

ปกติกับวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอน “CCC Model for covid” 
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2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส.2 กลุม 1 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอน “CCC 

Model for covid” 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 82 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ที่เรียนดวยวิธีใชใชรูปแบบการสอน “CCC 

Model for covid” ที่ไดจากการสุมแบบยกกลุม (Cluster Group) จํานวน 

32 คน (กลุมทดลอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอใชรูปแบบการ

สอน “CCC Model for covid” 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. สอบถามผูเชี่ยวชาญ 

3. นําไป Try out 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test)   

2. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการสอน

โดยใชใชรูปแบบการสอน “CCC Model for covid” เร่ือง “การวิเคราะห

อัตราสวน” วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 

โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนที่  2  ขอมูลความพึงพอใจตอส่ือประกอบการสอน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาหลังเรียนทั้งสองวิธีการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

แตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีคะแนนคาเฉล่ียที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอน “CCC Model 

for covid” เร่ือง “การวิเคราะหอัตราสวน” วิชาการวิเคราะหรายงานทาง

การเงิน รหัสวิชา 3201-2104 โดยรวมอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

รูปแบบการสอน “CCC Model for covid”ที่สรางโดยผูสอนกับรูปแบบ

การสอนอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาการสอนรูปแบบอื่น ๆ ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “งบกระแสเงินสด” โดยวิธีการสอนแบบปกติกับ

วิธีการสอนโดยใชใชรูปแบบการสอน “CCC Model for covid” 

2. ไดทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิธีการสอน

โดยใชใชรูปแบบการสอน “CCC Model for covid” 

3. ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 ใหมีคุณภาพมากขึ้น   

_______________________________________________________ 

 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

วิชาบญัชธีุรกิจซ้ือขายสินคาโดยใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 4 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางรุงฤดี  ไพโรจน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บช.ม การบัญช ี

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เปนหลักสูตร

ที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบ

อาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

แผนการศึกษาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คํานึงถึง

ความสําคัญของผูเรียน และพยายามจะทําใหนักศึกษาที่เขามาเรียนในร้ัว

ของวิทยาลัยฯ จบออกไปเปนคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา 

รหัสวิชา 20200-2001 เร่ืองการคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย ของนักเรียน

ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวา

เกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 50 เนื่องจากนักเรียนไมสามารถแยกรายการ

บัญชีเกี่ยวกับการซ้ือสินคา การขายสินคาได สงผลทําใหการคํานวณภาษีซ้ือ 

ภาษีขายผิด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในหองเรียน นักเรียนอาศัย

การทองจําเพียงอยางเดียว และนักเรียนไมไดทําแบบฝกหัดดวยตนเอง เมื่อ

วิเคราะหสาเหตุหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน พบวา เกิดจากการที่

นักเรียนไมเขาใจ หากยังคงดําเนินอยูหรือยังไมไดรับการแกไข จะกอใหเกิด
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ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะทําใหมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียน

บัญชีตอไปได 

ดังนั้น ผูเรียนจึงคิดแกปญหาใหนักเรียนมีทักษะในการคํานวณภาษี

ซ้ือ ภาษีขายไดอยางถูกตอง โดยใชแบบฝกทักษะการคํานวณภาษีซ้ือ ภาษี

ขาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหผานเกณฑรอยละ 50 ทุกคน อีก

ทั้งยังทําใหนักเรียนสามารถทราบกระบวนการจัดทําบัญชีในเร่ืองการจัดทํา

รายงานภาษีซ้ือ ภาษีขายไดอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 

เร่ืองการคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 

ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชศึกษา  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา  จํานวน 26 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในการวิจัย  คือ นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขาย

สินคาจํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ มี 2 อยาง คือ 

1. แบบฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ จํานวน 4 ชุด ไดแก 

1.1 ฝกการคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย โดยจําแนกบันทึกบัญชี

ในสมุดรายงานทั่วไปตามโจทยที่กําหนดให จํานวน 2 ชุด 

1.2 ฝกการคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย ตามขั้นตอนของรูปแบบ

รายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย ที่กําหนดให จํานวน 2 ชุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคํานวณภาษีซ้ือ ภาษีขาย โดย

ใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขาย

สินคา แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ   

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยชั้น

เรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 26 คน โดยสอน

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการบัญชีธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา จํานวน 1 แผน เมื่อศึกษาจบในแตละเร่ืองใหทําแบบทดสอบ

ทายบทเรียน และบันทึกคะแนน 

4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม ซ่ึงมีการสลับขอกัน

เพื่อปองกันการจดจํา คําตอบ 

5. วัดความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอกิจกรรมการจัดการเรียน

การเรียนรู  โดยใชแบบฝกทักษะวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา 

6. รวบรวมขอมูลทั้ งหมด ตรวจสอบสอบความถูกตองของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรทาง

สถิติ ดังตอไปนี้ 

1. คารอยละ (Percentage) 

2. คาเฉล่ีย (Mean) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจ 

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการ

บัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักศึกษามีความพึง

พอใจที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะโดยมีภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการสรางเครื่องมือ 

1. ควรทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เร่ืองการคํานวณภาษีซ้ือ 

โดยใชแบบฝกทักษะ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่หลากหลาย

และใชชุดฝกหลายๆชุด  

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหมากขึ้น เพื่อฝกฝนความ

ชํานาญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนา และทดลองใชกับนักเรียนกลุมอื่น 

หรือในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาแบบฝกทักษะ เพื่อ

นําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีซ้ือขายสินคา   

2. เปนการกระตุนใหครูแสวงหานวัตกรรมตลอดจนเทคนิคใหม ๆ 

มาใชในการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษาในการ

พัฒนาการสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง การวิเคราะหเอกสารทางบัญช ี

วิชากระบวนการจัดทาํบญัช ีโดยใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การบญัช ีกลุม  1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกฤษณา  จูดสังข 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

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

การบัญชีที่มีอยูในปจจุบันคือสภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting 

Professions) ซ่ึงถูกจัดต้ังขึ้นภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ.2547 ที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2547 เปนตนมา และใน

ปจจุบันการจัดทําบัญชี จะอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเปนสวน

ใหญโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชี ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การบัญชี 1 จะตองลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 แตนักเรียนยังบันทึก

รายการคาจากเอกสารไดไมถูกตอง โดยเฉพาะรายการคาที่เกี่ยวของกับ

ระบบภาษี นักเรียนไมสามารถบันทึกการรับรูภาษีในระบบได สงผลใหการ

จัดทําบัญชีมีขอผิดพลาดและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้นขาพเจาในฐานะครูผูสอนรายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี 

รหัสวิชา 2201-2008 จึงไดจัดทําแบบฝกปฏิบัติเร่ืองการวิเคราะหเอกสาร

ทางการบัญชี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดฝกปฏิบัติ เร่ืองการวิเคราะหเอกสารทางการบัญชี 

รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการวิเคราะหเอกสาร

ทางการบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 โดยใช

แบบฝกปฏิบัติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 5 คน  ไดมาโดยใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบฝกปฏิบัติ  เร่ืองการวิเคราะห เอกสารทางการบัญช ี 

รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008  

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการวิเคราะห

เอกสารทางการบัญชี รายวิชากระบวนการจดัทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

สําหรับการสรางเคร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยได

ทําการศึกษาหลักสูตรและสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของความรูเรียน เร่ืองการ

วิเคราะหเอกสารทางการบัญชี เพื่อออกแบบแบบฝกปฏิบัติใหไดครอบคลุม

เนื้อหา โดยการนําแบบฝกปฏิบัติที่สรางไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อนํา

ขอมูลมาแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเรียนทํา

แบบทดสอบกอนการใชชุดฝกปฏิบัติ จากนั้นทําการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติตามชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน และใหนักศึกษาใชแบบฝกปฏิบัติ 

หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ นําคะแนนที่ไดมา

เปรียบเทียบความกาวหนา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหจากผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนการใช

แบบฝกปฏิบัติและหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ โดยนําคะแนนที่ไดมาหา

คาเฉล่ียเพื่อทําการเปรียบเทียบความกาวหนาของการพัฒนาการเรียนรู 

เร่ือง การวิเคราะหเอกสารทางการบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี 

รหัสวิชา 2201-2008 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา

กระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 เร่ืองการวิเคราะหเอกสาร

ทางการบัญชี โดยใชแบบฝกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี กลุม 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใช

แบบฝกปฏิบัติ คาเฉล่ีย 12.00 หลังจากใชแบบฝกปฏิบัติ คาเฉล่ีย 16.80 ซ่ึง

มีความกาวหนาทางการเรียนโดยเฉล่ีย 4.80 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทําบัญชี 

รหัสวิชา 2201-2008 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช

เอกสารหรือแบบฝกปฏิบัติเขามาชวยในการเรียนการสอน 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแบบฝก

ปฏิบัติ รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 เร่ืองการ

วิเคราะหเอกสารทางการบัญชี เพื่อนําไปพัฒนาการสรางส่ือการสอนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการวิเคราะหเอกสาร

ทางการบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัสวิชา 2201-2008 

2. ไดพัฒนาแบบฝกปฏิบัติ รายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี รหัส

วิชา 2201-2008 เร่ืองการวิเคราะหเอกสารทางการบัญชี 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบญัชีตั๋วเงิน 

เรื่องการบันทึกบญัชตีั๋วเงิน ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี กายโรจน 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนเพื่ อ ใหบรรลุตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และเปาประสงคของการจัดการศึกษา

ทางวิชาชีพและอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงกําหนด

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใหมีการบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ของรัฐบาลลงในแผนการ

จัดการเรียนรูในทุกรายวิชา และสงเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อ

ใชประกอบการเรียนการสอน อันทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม

เปาหมายของหลักสูตร ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนรู  

ส่ือการเรียนการสอนจึงเปนส่ิงที่มีบทบาทอยางมากในการจัดการ

เรียนการสอน เปนตัวกลางที่ชวยในการส่ือสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียนทาํ

ใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเขาใจ

ในเนื้อหาสาระไดตรงกับครูผูสอนตองการ ซ่ึง ณัฐศักด์ิ ธีระกุล(2533:54-57) 

กลาววา ส่ือการสอนยังชวยปรับปรุง แกไขทัศนคติของผูเรียนใหคลอยตาม

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

วา การเรียนการสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนควรศึกษาดวยตนเอง ดังนั้นในการจัดการ

เรียนรูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรผูเรียนสามารถเรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ

คอมพิวเตอรเปนรายบุคคลในลักษณะส่ือสองทาง ผูเรียนสามารถเรียนไป

ตามความสามารถของตนเอง 

โปรแกรม Microsoft Power Point เปนโปรแกรมหนึ่งซ่ึงสามารถ

นํามาพัฒนาส่ือการสอนทางคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยพัฒนาการสอนทําให

ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่ต้ังอยางมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint เปนโปรแกรมที่มีลักษณะที่เดนหลายประการ สามารถที่จะใช

กับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก นําเสนอขอมูลทางตัวเลขและ

ตัวอักษรในรูปแบบกราฟและสไลด มีสมรรถภาพสูงเทียบไดกับโปรแกรม

สรางส่ือการสอนอื่นๆ สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนในแงที่เปนบทเรียนที่

ดีทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการสอน นับวาเปนการลดเวลาในการผลิตและ

พัฒนาบทเรียน  

ดังนั้นผูวิจัย ซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาการบัญชี ต๋ัวเงิน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2562 ตระหนักตอการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาส่ือการสอน จึงพัฒนาส่ือการสอนรายวิชาการบัญชี

ต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงิน ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการ

บัญ ชี  เพื่ อนํ าผลการวิจั ยมาเป รียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน 

ความกาวหนาทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจตอการสอน อัน

นําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่เรียนโดยใชส่ือการ

สอนโปรแกรม Microsoft Power Point 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft Power Point 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ระดับชั้นปท่ี 2สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีต๋ัวเงินภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งหมด 33 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ระดับชั้นปที่ 2สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีต๋ัวเงินภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 33 คน ที่ไดมาโดยวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงิน

ด วย โป รแกรม  Microsoft Power Point สํ าห รับ นั ก เรียนห ลัก สูต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชา การบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 

เร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2562 ซ่ึงเปนแบบทดสอบกอนเรียน   (Pre-test) และหลังเรียน (Post-

test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใช

ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวยโปรแกรม 
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Microsoft Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1. ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน เร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงิน 

ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน เร่ือง

การบันทึกบัญชีต๋ัวเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใช

ส่ือการสอนรายวิชา การบัญชีต๋ัวเงิน เร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงิน ดวย

โปรแกรม Microsoft Power Point  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชา

การบัญชีต๋ัวเงิน เร่ืองการบันทึกบัญชี ต๋ัวเงิน ดวยโปรแกรม Microsoft 

Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการบัญชี มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนกลุมทดลองทราบถึงขั้นตอนการทดลอง

และจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

2. ใหนักเรียนทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบปรนัย จํานวน 

20 ขอ 

3. ดําเนินการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน เร่ือง

การบันทึกบัญชี ต๋ัวเงินดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 สาขาวิชาการบัญช ี

โดยรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

4.  เม่ือดําเนินการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 

เร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ครบ

แลว ใหนักเรียนทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบ

ฉบับหลังเรียนชุดเดิม จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 40 นาที 

5. นํากระดาษคําตอบท่ีไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 

คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 

6.  นําผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียน และหลังเรียนไปทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาผลการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 

เร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้  

1. หาคุณภาพของส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการ

บันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี หาคาดัชนี

ความเหมาะสม (IOC) 

2. หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะหคา

ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเที่ยงของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 

3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

การบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินโดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) 

ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคาที (t – test) 

4. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวยโปรแกรม 

Microsoft Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เกณฑการแปลผลขอมูลวิเคราะห (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 :100) 

 คาเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับดีมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง     ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีต๋ัวเงิน ของนักเรียน

ระดับชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนน

เฉล่ียกอนเรียน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.  นักเรียนระดับชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจตอ

การสอนโดยใชส่ือการสอนการบัญชีต๋ัวเงินเร่ืองการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินดวย

โปรแกรม Microsoft Power Point โดยภาพรวมมีอยูใน     ระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยที่พบวา การสอนโดยใชส่ือการสอนดวยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนําไปใชเปนส่ือประกอบการจัดการเรียนรู 

2. จากผลการวิจัย พบวา การสอนโดยใชส่ือการสอนดวยโปรแกรม 

Microsoft Power Point ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดังน้ัน ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการสอนโดยใชส่ือการสอนดวย

โปรแกรม Microsoft Power Point นอกจากนี้แลวครูผูสอนควรสงเสริมให

นักเรียนใชเวลาวางให เกิดประโยชน และพัฒนากระบวนการคิดเชิง

สรางสรรคดวยกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงินที่มีประสิทธิภาพ 
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2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี ต๋ัวเงิน

เพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชส่ือการสอนโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint วิชาการบัญชีต๋ัวเงินโดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก 

_______________________________________________________ 
 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชากระบวนการจดัทําบัญช ี

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศรปภัฏฐ  ธรรมรักษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสและวิวัฒนาการของการเจ ริญก าวหน าของโลกได

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแส

การเปล่ียนแปลงนั้นเพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน สังคมไทย

ตองปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในการสรางนิสัยใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนมีความใฝรูใฝ

เรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเปนคนยุคใหม กาวทันโลกในปจจุบันและ

อนาคต สามารถปรับตัว “ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา กาวนํา” การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) 

กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ และกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค 

โดยมุงพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ 1. สังคมคุณภาพ 

2. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 3. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

ดานสังคมแหงภูมิ ปญญาการเรียนรูสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สราง

โอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผลสามารถ เรียนรูไดตลอดชีวิต

และมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม แนวทาง 

การพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต  การศึกษาของไทยมี

การปฏิรูปคร้ังใหญ ไดมีวิวัฒนาการมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2540 เปนแมบทสําคัญกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา โดย

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

มาตรา 81 กําหนดใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 เปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงใหความสําคัญ

เร่ืองตาง ๆ เชน มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข ในหมวด ต้ังแต มาตรา 22–30 ไดกลาวถึง หวัใจการปฏิรูปการเรียนรู

ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Centered)  

ปจจุบันรัฐบาลไดมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ

อยูดีมีสุขของคนไทย ประกอบกับรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. ดร. 

ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดประกาศนโยบายปฏิรูประบบราชการใหม

ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 หนวยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย เขา

ดวยกัน เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหมีคุณภาพ และไดมีการประกาศใช

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข  

จะเห็นไดวากระแสของการปฏิรูปการศึกษาไดสงผลการปฏิบัติงาน

ของคนทุกฝายที่ เกี่ยวของกับการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับ 

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

ขอความสําคัญ ใหครูสามารถใชการ วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู และมาตร 30 ระบุโดยสรุปวา ใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน 

สามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับ

การศึกษา ดังนั้นครูเปนบุคลากร   

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เปนเคร่ืองมือในการ

คนหาคําตอบใหกับคําถามที่ครูสนใจ ดวยวิธีการเชิงประจักษครูทุกคน

สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน

หรือเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ซ่ึงเปน

หนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูที่ตองจัดทําควบคูกับการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบที่ครูตองใชการบูรณาการความรูทั้ง

ทฤษฎี และ การปฏิบั ติในการคิดคนวิธีสอนส่ือหรือนวัตกรรมตาง ๆ 

ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการ ประยุกตใชเพื่อการวางแผน

และพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือแกปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะที่ครูตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

การอันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของ ความเปนครูมืออาชีพในยุค

ของการปฏิรูปการเรียนรู ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) กําหนดใหครูใชการวิจัยเปนสวนประกอบหนึ่งของ

กระบวนการจัดการเรียนรู ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544 )   

จากเหตุผลดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหา

แนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงานของนักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 2 สาขาการบัญชี ในวิชาการใชเคร่ืองใชสํานักงาน เพื่อพัฒนา 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
  

วัตถุประสงคของการวิจัย   

เพื่ อ เส ริม ส ร า ง เจต ค ติ ใน ก ารส งงาน ข อ งนั ก เรีย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี จาก 30% เปน 80%   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 14 คน  

กลุมตัวอยางที่ ใชการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชโดยเลือกการสุมตัวอยางเจาะจงเฉพาะ

นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

การสงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล    
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตัวเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 14 คน โดยจัดทําตารางสงงานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี รายวิชา

กระบวนการจัดทําบัญชี และจัดทําเปนตารางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ   
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจยัดําเนินการดังตอไปนี้   

1. ทําตารางบันทึกการสงงานแบบฝกหัดในเวลา แบบฝกหัด

การบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนกลุม ในชวงตนภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชา

กระบวนการจัดทําบัญชี  รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ  

2. บันทึกการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการสงเสริมเจตคติ 

และนํามาหาเปนคาเฉล่ียรอยละ นําคาเฉล่ียรอยละของการสงงานชวงตน

ภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี มาเปรียบเทียบกับ 

คาเฉล่ียของการสงงาน ชวงปลายภาคเรียนที่ 2 
 

สรุปผลการวิจัย   

1. คาเฉล่ียของการสงงานรายวิชากระบวนการจัดทําบัญชีกอน

การสงเสริมเจตคติ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 อยู

ในเกณฑ รอยละ 30  

2. คาเฉล่ียของการสงงานหลังการสงเสริมเจตคติพบวาสูงขึ้น

กวาเดิม ทําใหสรุปไดวาการที่ครูผูสอนได ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

ถามถึงสาเหตุการไมสงงาน และใหแรงเสริมเปนเจตคติในดานการใชรางวัล

เพื่อ เสริมเจตคติ พบวานักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการบัญชี มีการสงงานสูงขึ้น จากรอยละ 36 เปนรอยละ 93   
 

ขอเสนอแนะ   

1. ครู ผูสอนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักเรียน

ที่มีตอพฤติกรรมในการสงงานของ นักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเปนรายบุคคล   

2. ในการสอนรายวิชาการใชเคร่ืองใชสํานักงาน ครูผูสอนตองเอา

ใจใสอยางใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียน ไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการ

เรียนการสอนใหมากที่สุด   

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจยั   

1. ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอพฤติกรรมใน

การสงงานวิชากระบวนการจัดทําบัญชี   

2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนําไป

สํารวจเจตคติทางนักเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาการบัญชี ในเร่ืองของเจตคติตอการสงงาน   

_______________________________________________________ 

 

 

ผลการใชแบบฝกทักษะเพ่ือนชวยเพ่ือน ที่มีตอผลการเรียนวชิาการบญัชี

เดี่ยวและการกระทบยอด ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวมณฑิรา  คชินทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันไดดําเนินการภายใตกรอบของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงทําใหกระบวนการสอนมิใช

การสอนเพียงเพื่อใหผูเรียนจําเนื้อหาสาระหรือเปนการถายทอดความรูแต

เพียงอยางเดียว กระบวนการสอนที่ดีคือการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดปญหา 

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 (สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา, 

2562 : 2) 

จากการสอนรายวิชาการบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด รหัสวิชา 

20201-2105 เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว พบวา มี

นักเรียนจํานวนไมนอยที่ไมสามารถจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียวได 

เนื่องจากมีรายการใหจดจํามาก ซ่ึงสงผลตอการเรียนไดไมดีเทาที่ควร 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการคํานวณมากขึ้น จึง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวย

สงเสริมใหผูเรียน จัดใหผูเรียนไดชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะเกงชวยออน 

คนเกงจะจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถของผูเรียน 

เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อน และมีสวนชวยใหผูเรียนมีผล

การเรียนดีขึ้น 

ดังนั้น ในการเรียนรูเร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

มีความสําคัญและความจําเปน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตนเองและกิจการ

ขนาดเล็กในการทําบัญชี ผูวิจัยจึงตองมีการปรับกระบวนการในการเรียนรู 
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เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางเหมาะสม โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบ

บัญชีเด่ียวดวยการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาชวยในการ

แกปญหา เพื่อใหผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเปนไปตามเจตนารมณของ

หลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

70/70 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการทดลองใชแบบ

ฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการคะแนนหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 179 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 3 จํานวน 32 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการจัดทํางบ

การเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนเร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบ

บัญชีเด่ียว 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบฝกทักษะ เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ โดยใช E1 : E2 

2. การหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

3. เปรียบเทียบความแตกตางผลการเรียนกอนและหลัง โดยใช

สถิติ Dependent t-test 

4. เปรียบเทียบผลหลังการเรียนกับเกณฑ โดยใชสถิติ One 

Sample t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการใชแบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน ที่มีตอผลการเรียน

วิชาการบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว วิชาการบัญชีเด่ียวและการ

กระทบยอด รหัสวิชา 20201-2105 มีประสิทธิภาพเทากับ 79.22/77.50 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. ผลการทดสอบประสิทธิผลของแบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว วิชาการบัญชีเด่ียวและการ

กระทบยอด รหัสวิชา 20201-2105 จากการทดลองกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.51 

3. ศึกษาผลการเรียนกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกทักษะ

เพื่อนชวยเพื่อน วิชาการบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด รหัสวิชา 20201-

2105 เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี 3 คาเฉล่ียของคะแนนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน วิชาการบัญชีเด่ียวและ

การกระทบยอด รหัสวิชา 20201-2105 เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบ

บัญชีเด่ียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการ

บัญชี 3 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะตองควบคุมดูแล

อยางดี เพราะอาจจะเกิดเสียงดังรบกวนตอกัน แตอาจมีนักเรียนบางคนไม

กลาพูด ไมกลาคิด ไมกลาทํา เพราะคิดวาตนเองไมมีความสามารถพอ 

ดังนั้น ครูผูสอนตองคอยใหแรงเสริมและใหกําลังใจกับนักเรียน และพยายาม

เปดโอกาสใหมีสวนรวมกับเพื่อนใหไดมากที่สุด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ผูสอนควรหาวิธีที่จะทําใหนักศึกษาใสใจและเห็นความสําคัญ

ของการทําแบบฝกหัดใหมากยิ่งขึ้น 

2. ผูสอนควรเพิ่มแบบฝกหัดใหนักเรียนทําเปนการบานใหมากขึ้น 

3. ผูสอนควรเพิ่มเวลาในการสอนเร่ืองการคิดคํานวณในเร่ืองของ

การหักเงินบริจาคและการหักคาลดหยอนใหมากขึ้น 

4. ผูสอนควรสรางแบบฝกทักษะและแบบทดสอบใหมีเนื้อหาที่

สอดคลองกันและความยากอยูในระดับเดียวใกลเคียงกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ที่เรียนโดย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีผลการเรียนหลัง

เรียนสูงขึ้น 

2. ครูผูสอนไดนําเทคนิคการเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การใชเกมคําศัพทเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การบันทึกบัญชีดวยภาษาอังกฤษ 

ในรายวิชาการบัญชีปฏิบตัิการภาษาอังกฤษ 
 

ผูวิจัย นางสาวศิรภัสสร  อิทธิ์ประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนรูทางดานวิชาการบัญชีนั้นจะตองพัฒนาผูเรียน ใหเกิด

กระบวนการคิด ทักษะ และ เจตคติที่ดีตอในวชิาชีพการบัญชี ซ่ึงในปจจุบัน

นี้วงการธุรกิจไดมีการจัดทําบัญชีและถือวาการจัดทําบัญชีมีความสําคัญมาก

ขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการคาของประเทศ ไดมี 

วิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว ความสําคัญของขอมูลบัญชีตองอาศัยความ

ถูกตอง แนนอน และเชื่อถือได ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงเพื่อ

รองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีของยุคโลกาภิวัฒน 

สําหรับการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษนั้น เปนวิชา

ใหม ทําใหเปนวิชาที่ตองใชคําศัพทภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชาการบัญชี 

จะมุงเนนเกี่ยวกับ คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับบัญชี ซ่ึงเปนธุรกิจที่ประกอบ

กิจการ เจาของคนเดียวประเภทกิจการซ้ือมาขายไป โดยนําหลักการวิชา

บัญชีทั้งหมดในวงจรบัญชีมาใชเปนพื้นฐานประกอบกับการลงรายการคา

และบันทึกบัญชีเปนภาษาอังกฤษอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนาย ยากตอการจํา

คําศัพทและไมต้ังใจเรียน สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูสอนจึง

คิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมในรูปแบบเกมเขามา

แกไขปญหาดังกลาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียน และสราง

ผูเรียนใหมีมาตรฐานการเรียนตามที่จุดประสงครายวิชาที่กําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชา

บัญชี ระดับ ปวช.3 ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยวิธีการ

สอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมคําศัพท 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวช.3 กลุม 1 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชเกมคําศัพท 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน สาขาวิชาการ

บัญชี ระดับ ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 172 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.3 

กลุม 1 ที่ มีตอวิธีการสอนโดยใชเกม จากการสุมแบบยกกลุม (Cluster 

Group) จํานวน 28 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยการ

ใชเกมคําศัพท 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับส่ือ

ประกอบการสอนดานตางๆ จากเอกสารตําราและผลงานวิจัยที่เกีย่วของเพือ่

นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 

1.2 นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอคําถาม

ตามวัตถุประสงคที่วางไวใหครอบคลุม แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามเชิง

สํารวจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ 

1.3 นําแบบสอบถามที่ สรางขึ้ นนํ าเสนอให ผู เชี่ ยวชาญ 

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. สรางแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เปนแบบทดสอบที่ใหผูเรียนไดวัดความรูและความเขาใจของผูเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ  โดยใช เกมคําศัพท  ในการสรางแบบทดสอบไดจัดทํา

แบบทดสอบ แบบคูขนานเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีความสอดคลอง

และครอบคลุมกับขอบเขตของเน้ือหา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อ   

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบ t-test 

2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอคุณภาพการสอน

โดยใชเกมคําศัพท 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอการเรียน เร่ือง การบันทึกบัญชี  ในรายวิชาการบัญชีปฏิบั ติการ

ภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไววา การ

จัดการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

สูงขึ้น และความพึงพอใจของผูเรียนที่ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใช

เกมคําศัพท มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X  4.58 , S.D. 0.49) สูง

กวาสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป  

1. การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท ผูสอนจะตองคํานึงถึงความ

สอดคลองระหวางเนื้อหาสาระการเรียนรูกับระยะเวลาในการดําเนินการจัด

กิจกรรม ซ่ึงหากผูสอนใชเนื้อหาสาระมากเกินไปอาจทําใหการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ หรือผลจากการจัดกิจกรรม

อาจไมเปนไปตามที่ตองการ  

2. การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท ผูสอนควรมีรางวัลเพื่อเปน

แรงจูงใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน

และพยายามแขงขันใหเปนผูชนะ เพื่อรับรางวัลที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การ

บันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท 

พรอมพัฒนารูปแบบของเกมการศึกษาใหมีความหลากหลายเพื่อให

สอดคลองกับเน้ือหาสาระรายวิชาในแตละหนวยเรียนที่มีความแตกตางกัน

ไป และนําไปปรับใชกับเนื้อหาการเรียนการสอนในหนวยการเรียนอื่น ที่

สามารถเอื้อตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ 

2.  ควรนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในการ

จัดการเรียนการสอน เร่ือง การบันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ โดยใชเกมคําศัพท ในคร้ังนี้ ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ

สอนใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สาขาวิชาบัญชี ระดับ ปวช.3 ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมคําศัพท 

2. สามารถศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาการ

บัญชี ระดับ ปวช.3 กลุม 1 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชเกมคําศัพท 

3. นําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให

สอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียนตอไป 

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

 

 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 การบญัช ี3 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ชื่อผูศึกษา นายปริญญา  ดาโหะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เมื่อพิจารณาการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชี

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง เนนการนําเสนอในตําราเปนหลัก ควบคูกับการ

นําเสนอขอมูลจากภายนอกไมวาจะเปนขอมูลจากกรมสรรพากรและเอกสาร

ทางการเรียนไมคอยสอดคลองกับการทํางานมากเทาใดและ พบวานักเรียนมี

ความสนใจในรายวิชาลดลงเร่ือย ๆ ขณะฟง บางคนจะสนใจใหมเมื่อใกลจะ

จบการนําเสนอ บางคนนั่งใจลอยเวลาเรียน ผูสอนมักคิดวาผูเรียนเรียนไดดี

โดยการฟงมีสมรรถภาพดานความจําดี ไมมีกลวิธีในการจดบันทึก ปญหาอื่น 

ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแก การขาดสมาธิ อารมณไมดี งวง ไมเขาใจ

เร่ืองที่ฟงในการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือการสอนจะสงผลใหนักเรียน

ไดนําความรูจากรายวิชาไปใชเปนแนวทางในการสอบเปนผูสอบตรวจสอบ

บัญชี รวมทั้งนําไปใชในสถานประกอบการในการฝกงานและทํางานได  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใน

รายวิชาการบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหนักเรียนไดมี

สวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน และมีความสนุกในการเรียนการสอนอยากที่

จะเรียนวิชานี้มากขึ้น สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากเอกสารจริง ขั้นตอน

การทํางานในสถานประกอบการและนักเรียนไดนําความรูตองนี้ไปเปน

แนวทางในการสอบเปนผูสอบบัญชีในอนาคต ประกอบกับการฝกปฏิบัติการ

กรอกแบบภาษีตาง ๆ ตลอดการคํานวณภาษีที่สามารถนําไปใชในการฝก

ประสบการณในสถานประกอบการ รวมทั้งเปนการพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนในรายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มากนอย

เพียงใด 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีภาษีเงินได

นิติบุคคล  

2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนในส่ือการเรียนการสอน 

รายวิชาการบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

ประชากร 

ประชากร  คือ  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

การบัญชี  3 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเชิงปฏิบัติการ คือ สอนตามแผนที่

จัดทําขึ้นและใชส่ือการเรียนการสอนรายวิชาภาษีเงินไดนิติบุคคลมาใชใน

ระหวางจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 เร่ือง ดังนี้   

1. เร่ืองที่ 1 กรณีศึกษาความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 

2. เร่ืองที่ 2 กรณีศึกษาการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได

นิติบุคคล 

3. เร่ืองที่ 3 กรณีศึกษาการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

4. เร่ืองที่ 4 กรณีศึกษาวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได

นิติบุคคลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

5. เร่ืองที่ 5 กรณีศึกษาการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

6. เร่ืองท่ี 6 กรณีศึกษาการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่

จาย การกรอกแบบ การยื่นแบบแสดงรายการ และเกมใบภาษ ี

7. เร่ืองที่ 7 กรณีศึกษาภาษีมูลคาเพิ่ม 

8. เร่ืองที่ 8 กรณีศึกษาภาษีธุรกิจเฉพาะ   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ ไดแก  

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เปนแบบสังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน

เปนผูสังเกต 

2. แบบสํารวจตนเองและแบบสํารวจกลุม เปนแบบสํารวจ

สําหรับนักเรียนไดสํารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเองในชั้นเรียน    

3. แบบบันทึกเหตุการณการเรียนการสอน เปนแบบบันทึก

เหตุการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยผูวิจัย  

4. แบบบันทึกความคิดเห็น เปนแบบแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียน และครูวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

5. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณปลายเปด ใชคําถามที่เปด

โอกาสใหผูตอบไดแสดงออกซ่ึงความคิดและความรูสึกของตนเอง ทั้งครูผู

รวมวิจัยและนักเรียนที่เกี่ยวของ  

6. กลองถายภาพ และกลองวีดีโอบันทึกภาพเคล่ือนไหว 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ ใช ไดแก 

ผลงานนักเรียนท่ีฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบสํารวจตนเองและแบบ

สํารวจกลุม แบบบันทึกเหตุการณในการเรียนการสอน แบบบันทึกความ

คิดเห็น แบบสัมภาษณ นอกจากนี้ยังใชเทปบันทึกเสียง กลองถายภาพ โดย

เก็บรวบรวมขอมูลขณะการสอนในแตละคร้ัง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูในวงจรตอไป 

2. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีภาษี

เงินไดนิติบุคคลของนักเรียน 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลความพึงพอใจการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา

การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ครูผูสอนมีความเห็นวา การ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมใน

ทุกดานภาพรวมอยูในระดับดี ( X  = 4.26) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอ

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทานมีความพึงพอใจตอส่ือการสอน

การเรียนรูที่ไดรับโดยภาพรวมเปนอยางไร ( X  =4.62) มีสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูที่จะสอน ( X  = 4.46) เพิ่มบทบาทผูเรียนในการเปน

ผูปฏิบัติลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ( X  = 4.38)   

2. ผลจากการสังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตลอดจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนและรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวแปลผล พบวา ผลจากการ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในรายวิชา การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใน

รายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช. 2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยูใน

ระดับดี ( X  = 3.21) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก การใหความรวมมือ ( X  = 3.34) การวางแผนการทํางาน 

( X  = 3.28) การแสดงความคิดเห็น ( X  = 3.22)   

3. ผลจากแบบสํารวจสําหรับนักเรียนไดสํารวจพฤติกรรมการ

เรียนของตนเองในชั้นเรียน  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การ

บัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอน

แลว ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามของนักเรียนนํามาวิเคราะหขอมูล โดย

หาคาเฉล่ีย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวแปลผล พบวา  

นักเรียนพฤติกรรมของนักเรียนจากการเรียนโดยสํารวจตนเองในชั้นเรียน 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X  = 4.02) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สามารถนํา

ความรูจากวิชานี้ไปเปนแนวทางในการสอบบัญชีเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

หรือผูตรวจสอบภาษีอากรไดในอนาคต ( X  = 4.46) มีความขยัน อดทนใน

การทํางานจนงานสําเร็จ ( X  = 4.46) และไดความรู ความเขาใจในรายวิชา

นี้จากชั้นเรียน ( X  = 4.31) 

4.   ผลจากสัมภาษณปลายเปด ใชคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบ

ไดแสดงออกซ่ึงความคิดความรูสึกของตนเองและแบบแสดงความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอใชแผนการสอน การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใน

รายวิชา การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ปวช.2 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตลอดภาคการศึกษา

ป 2563  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร มีดังนี้ 

1) อาจารยสอนดีมาก 

2) เปนวิชาที่สามารถนํามาใชในชีวิตไดจริงๆ 
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3) ก็อยากใหมีการเลนเกมสเปนส่ือการสอนที่ทําใหไมนาเบื่อ

และสนุกกับการเรียนสามารถเรียนรูไปในตัวอีกดวยคะ 

4) ดีมากๆ เพราะไดมีความรูเพิ่มขึ้นในส่ิงที่ไมทราบ 

5) อยากให มี ส่ือความรูเกี่ยวกับ การแบงกลุม อยากให

กระชับมากกวาเดิม 

6) ไดรับความรูที่ดี 

7) ไดความรูเยอะมากขึ้น สามารถนําความรูไปใชไดจริงใน

อนาคต เขาใจในบทเรียนมากขึ้น 

8) วิชาภาษีเปนวิชาที่จําเปนตองมีเพราะจะไดนําความรูไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
 

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

 

ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่น่ังเลนโทรศัพทมือถือในขณะเวลาเรยีน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ชื่อผูศึกษา นายปริญญา  ดาโหะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสังคมไทยในปจจุบัน มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ

ส่ือสารหรือโทรศัพทมือถือ ที่ในขณะนี้ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงชวยในการติดตอส่ือสาร การทราบขาวสารขอมูล ได

สะดวกรวดเร็วทันเวลา และยังชวยในดานการบันเทิงอีกมากมาย ซ่ึงทําให

เปนท่ีสนใจในหลาย ๆ กลุม โดยเฉพาะในกลุมของวัยรุน ซ่ึงเทคโนโลยี

เหลานี้นอกจากมีประโยชนแลวก็ยังมีโทษอีกมากมายเหมือนกัน ถาหาก

นํามาใชผิดวัตถุประสงค หรือผิดเวลา 

จากการท่ีผูสอนไดสอนวิชาการบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช พบวา มีนักเรียนอยู  2 กลุม คือ นักเรียนที่นั่ งเลน

โทรศัพทมือถือ กับ ไมนั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะเรียน ซ่ึงครูผูสอนได

ติดตามและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน วานักเรียนกลุมที่ ไมนั่งเลน

โทรศัพทมือถือในขณะที่ครูสอน จะมีความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ครูสอน ได

ดีกวานักเรียนที่นั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะท่ีครูสอน ดังน้ันผูวิจัยซ่ึงใน

ฐานะที่ เปนทั้งครูผูสอนและครูประจําวิชาเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว จึงได ทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนในหองอื่นตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อสํารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป 
 

 

วิธีการวิจัย 

1.  ผูมีสวนรวมในการวจิัย  

ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 30  คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  

- ใชวิธีการสังเกต  

- แบบสอบถาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 นําแบบสอบถามไปใหนักเรียนในกลุมตัวอยาง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน สํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและ

ทําการบันทึกคะแนน ตามแบบมาตราสวน 4 ระดับ เกณฑการใหคะแนน 

คือ 

4 หมายความวา เลนบอยที่สุด 

3 หมายความวา เลนบอย 

2 หมายความวา เลนบางคร้ัง 

1 หมายความวา ไมเคยเลน 

3.2 ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 

- ขั้นวิเคราะหขอมูล 

1.วิเคราะหขอมูล 

- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

- การหาคารอยละ  

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนที่นั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะเวลาเรียนของนักเรียน 

เพื่อนําผลการวิจัยมาเก็บเปนขอมูล เพื่อหาสาเหตุและนําไปแกไขปญหาใน

การเรียนการสอนและเพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญและโทษของการเลน

โทรศัพทในขณะที่นั่งเรียน โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวชี้วัด โดย

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการ

บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ป 2563 จํานวน 30  คน โดย

สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ 
 

ตาราง 1  ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนที่น่ังเลน

โทรศัพทมือในขณะเวลาเรียน 

ความถ่ีในการใชโทรศัพทมือถือ 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
ลําดับที ่ รอยละ 

1. เลนบอยที่สุด 9 2 30 

2. เลนบอย 7 3 23.33 

3. เลนบางคร้ัง 11 1 36.67 

4. ไมเคยเลน 3 4 10 

รวม 30  100 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการตอบแบบสอบถามของนักเรียน

ในการนั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะเวลาเรียน  โดยเรียงตามความถี่ในการ

เลนในขณะที่เรียน ตามลําดับ 1 – 4 ดังตอไปนี้ 

 บางคร้ัง จํานวนนักเรียน 11  คน คิดเปนอัตรารอยละ 36.67 

 บอยที่สุด จํานวนนักเรียน  9  คน คิดเปนอัตรารอยละ 30  

 บอย จํานวนนักเรียน  7  คน  คิดเปนอัตรารอยละ 23.33 

 ไมเคย จํานวนนักเรียน  3  คน คิดเปนอัตรารอยละ 10 

ผลการศึกษาปรากฏวาจากการสังเกต และติดตาม ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี แสดงใหเห็นวา 

นักเรียนที่ไมนั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะที่ครูสอน จะมีความเขาใจในเร่ือง

เรียนมากกวาคนที่นั่งเลนโทรศัพทมือถือในขณะเวลาที่ครูทําการสอน ซ่ึงเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักเรียน ที่ไมเขาใจเวลาที่ครูสอน จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนใหตํ่า หรือ ไมผานมาตรฐาน บางรายถึงขั้น ไมผาน ในรายวิชา

นั้นๆ โดยมีผลสํารวจจากกลุมตัวอยาง ก็คือ ที่เลนบอยที่สุด จํานวนนักเรียน 

9 คน คิดเปนอัตรารอยละ 30 เลนบอย จํานวนนักเรียน 7 คน คิดเปนอัตรา

รอยละ 23.33 เลนบางคร้ัง จํานวนนักเรียน 11 คน คิดเปนอัตรารอยละ 

36.67 ไมเคยเลน จํานวนนักเรียน 3 คน คิดเปนอัตรารอยละ 10 
 

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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใชแบบฝกทักษะ 

เพ่ือแกปญหาการวิเคราะหรายการปรบัปรุงบัญช ี

ในรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ 
 

ผูวิจัย นางสาวณฐวรรณ  รองงาม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ความสําคัญของการบัญชี คือ ธุรกิจหรือองคกรตาง ๆ จะตองมี

แหลงขอมูลที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปของธุรกิจ ขอมูลทางการบัญชี 

จึงมีความสําคัญซ่ึงเจาของกิจการจะตองควบคุมและตรวจสอบอยางใกลชิด 

และเมื่อปรากฎขอบกพรองอยางใดอยางหนึ่งสามารถแกไขไดทันที อีกทั้งยัง

นําขอมูลทางการบัญชีไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจตาง ๆ เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการในวันส้ินสุดบัญชี 

เมื่อกิจการไดทํางบทดลองแลวกอนที่จะปดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินทุก

กิจการจะตองจัดทํารายการปรับปรุงบางรายการกอน ทั้งนี้เพราะอาจมีบาง

รายการที่ยังไมถูกตองหรือยังไมสมบูรณ เชน คาใชจายที่เกิดขึ้นแลวแต

กิจการยังไมไดจาย รายไดท่ีเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรูเปนรายได เปนตน 

ดังน้ันการเรียนวิชาการบัญชีใหเขาใจ ส่ิงสําคัญที่ สุดคือ ผู เรียนจะตอง

วิเคราะหรายการคาใหได และตองทําแบบฝกหัดดวยตนเอง จึงจะทําให

เขาใจมากยิ่งขึ้น เมื่อผูสอนไดเร่ิมเขาสูบทเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ

ปรับปรุง ผูสอนไดสังเกตเห็นนักเรียนหลายคนไมเขาใจ ทําแบบฝกหัด

เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชีไมถูกตอง และเมื่อมีการทดสอบยอยผูเรียน

กลุมดังกลาวมีผลการสอบเกี่ยวกับการวิเคราะหรายการปรับปรุงตํ่ากวา

เกณฑ เนื่องจากผูเรียนวิเคราะหรายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชีไมถูกตอง 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไขปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการถาม-ตอบและแลกเปล่ียนความรู

ภายในชั้นเรียน เร่ืองการวิเคราะหรายการปรับปรุง วิชาการบัญชีกิจการ

พิเศษ เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน และมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น กระตุนให ผู เรียนไดคิดวิเคราะหอยู

ตลอดเวลา เพื่อที่จะตอบแบบฝกทักษะและสามารถลงมือปฏิบัติในการทํา

แบบฝกทักษะไดจริง รวมทั้งเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี

กิจการพิเศษ สามารถนําไปใชในการฝกประสบการณในสถานประกอบการได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ 

เร่ืองการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี โดยใชแบบฝกทักษะที่ผูเรียนมีสวน

รวมในการถาม-ตอบ แตละประเด็นปญหา 

2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุง

บัญชี 

3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1,3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 61 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1,3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  แบบฝกทักษะ ไดแก การสอนโดยใชแบบฝก

ทักษะวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี  

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการวิเคราะหการ

ปรับปรุงบัญชีในวิชาการบัญชีพิเศษ 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุงบญัชี ประกอบดวย 

1. คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุง

บัญชี 

2. หลักสูตรรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ 

3. วัตถุประสงคของการปรับปรุงบัญชี 

4. ประเภทของรายการปรับปรุงและการบันทึกบัญชี ไดแก 

คาใชจายคางจาย คาใชจายจายลวงหนา รายไดคางรับ รายไดรับลวงหนา 

วัสดุส้ินเปลืองใชไป คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และคาเส่ือมราคา 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ใชเวลาในการทดลอง 9 คาบ 

คาบละ 60 นาที ประกอบดวย 
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1. ชวงทดสอบกอนเรียน จํานวน 2 คาบ 

2. ชวงทดสอบ จํานวน 6 คาบ 

3. ชวงทดสอบหลังเรียน จํานวน 1 คาบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลการใชแบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการ

ปรับปรุงบัญชี เพื่อแกปญหาการวิเคราะหรายการปรับปรุง วิชาการบัญชี

กิจการพิเศษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา 

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูวิจัยดําเนินการโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพมา

ตรวจสอบ วิเคราะห ตีความ และสรุป เพื่อประเมินสภาพการณที่เกิดขึ้นวา

ส่ิงที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม รวมทั้ง

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวิธีการท่ีจะปรับปรุง

แกไขและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป แลวรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 

อธิบายคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี 

วัตถุประสงคของการปรับปรุงบัญชี ประเภทของรายการปรับปรุงและ

หลักการบันทึกรายการ 

2. วิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ เร่ืองการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี จากการ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําคะแนนที่ ไดจากการตรวจ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และผลงานสะสมจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห

หาคาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 

จากการศึกษาขอมูลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบ

ฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี จะเห็นไดวา ผลสัมฤทธิ์กอน

เรียนนักเรียนสวนใหญยังไมผานเกณฑ โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.5 คารอยละ 

35 ของคะแนนหลังเรียน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 แตเมื่อมีการนําแบบ

ฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชีมาใช ทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ของนักเรียนมีคาคะแนนเฉล่ีย 8.5 คารอยละ 85 ของคะแนนกอนเรียน คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.58 แสดงใหเห็นวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางเห็นไดชัดและเปนที่นาพอใจของผูวิจัย 

2. ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม 

จากการศึกษาผลการวิจัยในคร้ังนี้โดยใชแบบสอบถาม จะเห็น

ไดวาความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมที่มีตอ “แบบฝกทักษะ

การวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี” อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.54 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.503 เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

รายการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.60 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.516 ไดแก แบบฝกมีขอแนะนําในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ชัดเจน เนื้อหาที่กําหนดในกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

ผูเรียน นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดอยางถูกตอง 

รายการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก เวลาที่ใชใน

การทําแบบฝกเหมาะสมและเพียงพอ คาเฉล่ีย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.527 และแบบฝกชวยใหนักเรียนเกิดทักษะความคิด ความเขาใจมากขึ้น

จากความรูเดิม คาเฉล่ีย 4.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.516 

ขอเสนอแนะ 

1. แบบฝกทักษะควรเพิ่มหลักการใชที่รัดกุมกวานี้ 

2. แบบฝกทักษะควรออกแบบใหผูอานมีความสนใจมากกวานี้ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ

ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความสนใจในการเรียนการ

สอนมากขึ้น 

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น 

4. นักเรียนไดฝกทักษะและลงมือปฏิบัติงานไดจริง 

5. สามารถนําความรูจากการเรียนการสอนไปเปนแนวทางในการ

เรียนรูวิชาอื่น ๆ รวมไปถึงการทํางานในสถานประกอบการ 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง AR 

ดวยบทเรียนออนไลน ในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล ดิจิทลัมีเดีย กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายปณิต  นพประดิษฐ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเปล่ียนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีกรอบแนวคิดใน

การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจาก

ความรูเดิม หรือความรูใหมที่ไดพบตามทฤษฎีการเรียนรู Constructivism 

และครูผูสอนตองปรับเปล่ียนบทบาทของตัวครู (Teacher) มาเปนผูแนะนํา

ในการเรียนรู (Facilitator) กอรปกับในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สามารถทําใหหองเรียนเปนหองเรียนเสมือนจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการ

เรียนตามกรอบแนวคิดของศตวรรษที่ 21 และเกิดทักษะการเรียนรูใน

รูปแบบ 3Rs และ 4Cs และมาตรฐานของผูเรียนเปนไปตามกรอบคุณวุฒิ

ของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูวิจัยจึงไดพัฒนา

บทเรียนในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริงในรายวิชาคณิตศาสตร

พาณิชยกรรม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับ

ดานและเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน ลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือน

จริง ในรายวิชาเทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน 
 

แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

แบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-

Posttest Design) โดยประเมินผลกอนการเรียนรู (Pretest) และ หลังการ

เรียนรู (Posttest) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบพื้ นฐานความรู  (Pretest) ด วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. คะแนนแบบฝกหัดกิจกรรมระหวางเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนออนไลน 

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากนักศึกษาผานการเรียน

การสอนแลวทําการทดสอบผลการเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ดวยแบบทดสอบฉบับ

เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

4. นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและทําแบบทดสอบมาวิเคราะห

หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางพัฒนาบทเรียนออนไลน ลักษณะ

หองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยี

ดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย กลุม 2 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตาง ๆ ดังนี้ 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพของตัวบทเรียนออนไลน ลักษณะ

หองเรียนกลับดานและเสมือนจริง 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของกลุมตัวอยางดวยบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดาน

และเสมือนจริง 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการสรางและพัฒนาบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับ

ดานและเสมือนจริง ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัล

มีเดีย กลุม 2 สรุปผลไดดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนลักาณะหองเรียนกลับดาน

และเสมือนจริง ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย 

กลุม 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริง AR ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 เทากับ 85/88.06 ซ่ึงเปนไปที่กําหนด 80/80 โดยผูเรียนสามารถทํา

คะแนนกิจกรรมการเรียนแบบฝกหัดกลุมและงานเด่ียวไดดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน

ลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย กลุม 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริง AR 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 

1. ผูเรียนและสถานศึกษาควรมีความพรอมในการอุปกรณในการ

ติดตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

2. การปรับเปล่ียนบทบาทของครูผูสอนและการใชส่ือออนไลน

ควรมีการปรับเปล่ียนและใชอยางแทจริง ผูเรียนจึงจะเกิดทักษะในการใช

เทคโนโลยีในการเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย

บทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ในรายวิชา

อื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรมีการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาให

ผูเรียนไดใชในการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะในการสรางองคความรูดวยตนเองจากการเรียน

ดวยบทเรียนออนไลน ลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ในรายวิชา

เทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3. ผู เรียนมี คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค ในดานความมีวินั ย 

รับผิดชอบ อดทน ใฝรูดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน

เปด ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) 
 

ผูวิจัย นางสาวดนุภา  จิตรามวงศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กําหนด

รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด เปนรายวิชาในหมวดทักษะ

วิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด  องคประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  

ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคําส่ัง

ควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ที่

สามารถใชไดในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  ในการเรียนการสอนวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด พบวาเปนวิชาที่นักเรียนเห็นวามีความยาก

ทําใหไมพยายามที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคอนขางตํ่า มีจํานวนนักเรียนที่สอบผานแตมีผลการเรียนอยูใน

ระดับพอใช 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีแนวคิดในการนําวิธีสอนแบบเอ็กซพลิ

ซิท (Explicit Teaching Method) เปนทางเลือกในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจ เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด และสรางความสนใจของ

นักเรียนในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยการหา

คาดัชนีประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอร ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธกีารสอนแบบเอก็ซพลิซิท 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร  นักเรียน ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง  นักเรียน ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

จํานวน 35 คน โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรม

บนมาตรฐานเปดชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยทําการสรางเคร่ืองมือขึ้นเอง ดังนี้ 

1. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด   

2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pre-test) กับผูเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด จํานวน 40 ขอ แลวทําการเก็บขอมูลที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบไว เพื่ อวิ เคราะหขอมูล ในขั้นตอไป โดยการนํ า

แบบทดสอบวัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความรูแคไหน 

2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด  

3.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เมื่อส้ินสุดการสอนทั้ง 5 

หนวยการเรียนแลว ใหผูเรียนทําการทดสอบ  โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด  เปนฉบับ

เดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน 

4. นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนมา

วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน

เปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

5. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสอน

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคา ดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

2. วิเคราะหคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท โดยใชสถิติพื้นฐาน 

คือ คาเฉล่ีย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบน

มาตรฐานเปดของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 ดวยวิธี

สอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method)  ปรากฏผลดังนี้ 

1.  ดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมบน

มาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท  มีคาเทากับ 0.11 หรือรอยละ 
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11 นั่นคือ  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบ

เอ็กซพลิซิท รอยละ 11 

2.  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.08 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใช

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทกับวิธีสอนรูปแบบอื่น ๆ เชน CIPPA  โครงงาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผล สัมฤทธิ์ก อน เรียนและห ลังเรียน โดยการหาค า ดัชนี

ประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.

3 คอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการเรียนวิชาการเขยีน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวธิีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาระดับ Growth Mindset ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาคร  ศรีสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คบ.(คอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

Growth mindset หรือกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต

ไดรับการวิจัยและพัฒนาขึ้น จนเปนที่แพรหลาย โดย Carol S. Dweck 

ศาสตราจารยดานจิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สหรัฐอเมริกา 

และไดนําไปใชสําหรับพัฒนาบุคลากรในหลายวงการ ไมวาจะเปนวงการ

ธุรกิจ หรือกีฬา รวมท้ังวงการ การศึกษา ถานักเรียนนักศึกษามี Growth 

mindset จะทําใหงายตอการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพตามที่หลักสูตร

กําหนด  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา Growth mindset 

ของผูเรียน เพื่อนําไปสูกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษา Growth mindset ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 3 สาขางาน ทั้งหมด 77 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 3 สาขางาน ไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 55 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

แบบวัดชุดความคิด (ศ.ดร.พฤทธิ์ ศริ บิ รรณพิทักษ) จํานวน 20 โดยแบง

ระดับความคิดออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

คะแนน    45-60 Growth mindset  

 34-44 Growth mindset 

ในบางคร้ังก็มี Fixed idea 

 21-33 Fixed mindset 

ในบางคร้ังมี Growth mindset 

 0-20 Fixed mindset 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สุมกลุมตัวอยาง 

2. กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความคิด 

3. รวบรวมแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับประชาการและกลุมตัวอยาง 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับระบบ Growth Mindset 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล ชั้นปที่  1 ปการศึกษา 2563 สวนใหญมีคะแนน Growth 

mindset อยูในระดับ 34-44 แสดงใหเห็นวาสวนใหญมีกรอบความคิดแบบ 

Growth mindset และมีความคิดแบบ Fixed ideas บ างในบางค ร้ัง 

จํานวน 43 คน (รอยละ 78.18) เปนเพศชาย 7 คน (รอยละ 12.73) เพศ

หญิง 36 คน (รอยละ 65.45) คะแนน 45-60 มีกรอบความคิดแบบ 

Growth mindset สมบูรณ จํานวน 7 คน (รอยละ 12.73) เพศชาย 3 คน 

(รอยละ 5.45) เพศหญิง 10 คน (รอยละ 18.18) มีคะแนน 21-33 มีกรอบ

ความคิดแบบ Fixed mindset และมี Growth mindset บาง จํานวน 3 

คน(รอยละ 5.45) เพศชาย 1 คน(รอยละ 1.82) เพศหญิง 2 คน(รอยละ 

3.64) และไมมีนักศึกษาที่มีกรอบความคิดแบบ Fixed ideas อยางเดียว 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรนําผลจากการศึกษาไปปรับวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มระดับ 

Growth mindset ใหกับนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบระดับ Growth Mindset ของนักศึกษา นําไปสูรูปแบบการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสม 

______________________________________________________ 
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การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ในรายวชิาโปรแกรมตารางงาน 

เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับ ปวช.1 ใหมปีระสิทธภิาพในการทาํงานเพ่ิมขึ้น 

 

ผูวิจัย นางนันทารัตน  ทองธวัช 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมตารางงาน ระดับ ปวช.1 มี

การเรียนโดยการฝกปฏิบัติในโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงนักเรียน

จะตองใชทักษะในการปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหไดชิ้นงานตามที่ครู

สอน และเมื่อครูใชวิธีการสอนแบบสาธิตใหนักเรียนปฏิบัติตาม โดยให

นักเรียนปฏิบัติงานที่ครูส่ังเปนรายบุคคล นักเรียนเกิดปญหาปฏิบัติงานที่ครู

ส่ังไมเสร็จส้ินตามเวลาที่ครูกําหนด และชิ้นงานไมสมบูรณแบบ สงผลทําให

นักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จไมมีชิ้นงานสงครู และขาดคะแนนในสวนของ

ชิ้นงานที่ครูส่ังไป 

เหตุผลจากความเปนมาและปญหา ผูวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษา

การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน เพื่อ

พัฒนานักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยหวังวาการจัดการเรียนรูดวย

วิธีแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะเปนประโยชน และเปนแนวทางพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรูสําหรับวิชาอื่นๆ และผูที่สนใจในประเด็นดังกลาวตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาโปรแกรมตาราง

งาน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู ของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุม 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 ที่กําลังศึกษาอยู ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ที่เรียนในวิชาโปรแกรมตารางงาน จํานวน 30 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 ที่กําลังศึกษาอยู ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ที่เรียนในวิชาโปรแกรมตารางงาน  มีนักเรียนทั้งส้ิน 30 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. แผนการสอนแบบวธิีปกติและใชวิธแีบบเพื่อนชวยเพือ่น  

2. ใบงานการสรางชิ้นงานดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

3. แบบบันทึกผลการปฏบิัติงานจากการจดัการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน 

4. แบบประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนจากการจัดการเรียน

รูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
 

การสรางเครื่องมือ 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติ  และแบบเพื่อนชวยเพื่อนผูวิจัยไดออกแบบโดยใชเกณฑ 2 เกณฑ ใน

การบันทึกผลการปฏิบัติงานดังนี้ คือ  

1. นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลา หมายถึง นักเรียนที่

ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนด และปฏิบัติงานไดถูกตอง ตรงตาม

คําส่ังของครู  

2. นักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลา หมายถึง นักเรียนที่

ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนด และปฏิบัติงานไมถูกตอง ไมตรง

ตามคําส่ังของครู  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ครูบันทึกผลการปฏิบัติงานของแตละคน วามีนักเรียนจํานวนกี่คนที่

ปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามเวลาที่ครูกําหนดและมีนักเรียนกี่คนที่ปฏิบัติงานไม

เสร็จส้ินตามเวลาที่ครูกําหนด จากนั้นครูประเมินคะแนน คุณภาพชิ้นงาน

ของนักเรียนแตละคนแลวนําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป หาคารอยละของนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นจากการ

เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

1. คารอยละ (Percentage) ใชสูตร  

        

เมื่อ 𝑥𝑥  คือ  จํานวนนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเสร็จส้ินตาม

เวลาที่ครูกําหนดจากการ   เรียนดวยวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน   

  คือ  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  

2. คาคะแนนเฉล่ียของคุณภาพชิ้นงาน (Mean) ใชสูตร  

 
    เมื่อ       แทน  คาเฉล่ียของคุณภาพชิ้นงาน   

   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    

       แทน  จาํนวนคนทั้งหมด  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัย  การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวย

เพื่อน ในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน เพื่อพัฒนานักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น สรุป

ผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยการจัดการเรียน

รูแบบเพื่อนชวยเพื่อน นักเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น รอยละ 54 โดยนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลา คิดเปนรอยละ 

93 และปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 7 ของ

จํานวนนักเรียนทั้งหมด  
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2. ผลการเรียนรูของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบแบบเพื่อ

ชวยเพื่อน โดยการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน จากคะแนนคุณภาพชิ้นงาน ใน

การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 41 โดยผลการ

เรียนรูของนักเรียนแตละดานจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะตองใชระยะเวลาใน

การสรางความคุนเคยในการปฏิบัติงานรวมกันของนักเรียนแตละคูเพื่อใหเกิด

ความสนิทสนมกันเพื่อใหเกิดวามรวมมือกันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงระยะเวลาใน

การทําวิจัยคร้ังนี้มีนอยเกินไป นักเรียนแตละคูไมเกิดความสนิทสนมกันใน

การชวยกันปฏิบัติงานเทาที่ควร    

2. เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมควรยาก

เกินไป เพราะนักเรียนที่มีบทบาทเปนผูสอนอาจเขาใจเนื้อหาไดไมดี จึงทําให

ไมสามารถอธิบายใหเพื่อนผูเรียนเขาใจในเนื้อหาได  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถแกไขปญหานักเรียนท่ีปฏิบัติงานชา และไมมีคุณภาพ 

ใหสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จส้ิน ทันเวลาที่ครูกําหนด และไดชิ้นงานที่มี

คุณภาพ  

2. ไดแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของตนในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน โดยการจัดการเรียน

รูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที ่2/2563 

โดยใชบทเรยีนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควชิ 
 

ผูวิจัย นางสาวจตุพร  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของปญหา  

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วรวมทั้งเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูคิดคนและผลิตเคร่ืองมือตางๆ

มากมายใหครูไดเลือกใชในการจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลายและ

นาสนใจ โดยครูไมจําเปนตองใชเวลาในการพัฒนาเคร่ืองมือดวยตนเอง

เหมือนในอดีต ครูสามารถเลือกเคร่ืองมือและใสเนื้อหาท่ีสอนเขาไป เพียง

เทาน้ีก็ไดส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว จากการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ สําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ ที่ผานมา พบวาผูเรียนบางสวนไมเขาใจบทเรียน 

เน่ืองจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความยากสูง โดยผูวิจัยไดสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู ดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตามแผน 

พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอยสนใจเรียนเทาที่ควร 

เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทําความเขาใจและจดจํา

เนื้อหาตางๆใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวโดยนํา

เคร่ืองมือที่เปนแอปพลิเคชันเกมออนไลนที่มีใหเลือกใชในอินเทอรเน็ตมา

ทดลองใชเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชั่นเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิซ ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต wordwall.net 

เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยคือเร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะหขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ภาคเรียนที่   2/2563  ผูเรียนสามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบ

อินเทอรเน็ตและสามารถใชไดทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา 

รูปแบบมีความนาสนใจและสามารถบรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการให

คะแนนตามผลการตอบคําถามและเวลาที่ใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรง

ทางบวกใหแกผูเรียน สามารถเลนเกมซํ้าจนไดคะแนนเปนที่พอใจ สามารถดู

ผลคะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้นเรียนได ซ่ึงจะทําใหเกิดความสนุก 

ความสนใจในการเรียนและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่  2/2563 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการประยุกตใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิเคราะหขอมูล สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 135 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุม 3  จํานวน 34 คน  

ตัวแปรที่เก่ียวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลน

เวิรดวอลลแบบเกมโชว ควิซ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

วิเคราะหขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ตัว

แปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, ความพึงพอใจของผูเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนเนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 
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1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

2. ฟงกชันการวิเคราะหขอมูล 

3. การสรางแผนภูมินําเสนอขอมูล 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ ภาคเรียนที่  2/2563  โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลล

แบบเกมโชวควิซ มีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

1.1 ศึกษาขอมูลเนื้อหา เร่ืองการประยุกตใช โปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1.1.1 ความรูเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 

1.1.2 การจัดรูปแบบตาราง 

1.1.3 การกาํหนดรูปแบบขอมูล 

1.1.4 การคํานวณขอมูลพื้นฐาน 

1.1.5 การใชฟงกชันพื้นฐานวิเคราะหหขอมูล 

1.1.6 การประยุกตใชฟงกชันวิเคราะหขอมูล 

1.1.7 การสรางกราฟแผนภูมินาํเสนอขอมูล 

1.2  ศึกษาการออกแบบบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวค

วิซ ใหสัมพันธกับบทเรียน 

2.  กําหนด แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ที่มี

กลุมทดลอง 1 กลุมแบบ One group pretest posttest design 

3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1  ประชากร 

ประชากร  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

จํานวน 135 คน  

3.2  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษา ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  สาขางาน

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 จํานวน 34 คน 

3.3  ตัวแปรที่เกี่ยวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, 

ความพึงพอใจของผูเรียน 

4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1) บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ือง 

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

2) แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน เร่ือง เร่ืองการ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล จํานวน 10 ขอ แบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชว ควิซ เร่ืองการประยกุตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

4.2 รายละเอียดในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั มีดังนี ้

1) บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ือง

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ออกแบบให

สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2) แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน ออกแบบทดสอบให

ตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูวิจัยสราง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ประกอบดวย 2 ตอน  

ตอนที่  1 การประเมินคาความคิดเห็นของนัก ศึกษา 

ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก 

1. ไดรับความรูจากการเลนเกม 

2. ตัวอักษรอานงาย ภาษาที่ใชเขาใจงาย 

3. เกมมีความนาสนใจ นาติดตาม 

4. ไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูโดยใช

บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนคา 5 อันดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น

ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด 

มาก หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรง

กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก 

ปานกลาง หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง 

นอย หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับ

ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย 

นอยที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น

ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด 

การใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังน้ี 

มากที่สุด 5   คะแนน 

มาก  4   คะแนน 

ปานกลาง 3   คะแนน 

นอย  2   คะแนน 

นอยที่สุด 1   คะแนน 

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 
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        ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาระดับ ปวส.1 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 

34 คน 

5.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

5.3 ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด โดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิเคราะหขอมูล 

5.4 เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทําการทดสอบดวยแบบทดสอบ

หลังเรียน 

5.5 ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.6 นําคะแนนที่ ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิ ติ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี และสรุปผล

ประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช   

6.1 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ  

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชา

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใชคาที (t-test) 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษา  

ตอนที่  1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ   ซ่ึงใชคาสถิติดังนี้ 

-   คาเฉล่ีย ( X ) 

                     -   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

                            -  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

                     - dependent t-test 
 

สรุปผลการวิจัย    

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนผานบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิเคราะหขอมูล จากการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

พบวาผูเรียนผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลน

เวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62) ดาน

ได รับความรูจากการเลนเกม มีค าเฉล่ียสูงสุด อยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.71) รองลงมาคือดานไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.68 )โดยดานเกมมีความนาสนใจ นาติดตาม ( X =4.65)  ดาน

ความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิซ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58)  และดานตัวอักษร

อานงาย ภาษาที่ใชเขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =4.45)   
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิซสามารถใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่

ตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมดทุกขอ 

3. พัฒนาเกมออนไลนเวิรดวอลลในรูปแบบอื่น ๆ เชนแบบ ควิช 

จับคู 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวตัถุ 

โดยใชบทเรยีนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควชิ 
 

ผูวิจัย นายรพีพัฒน  พรหมดนตรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วรวมทั้งเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูคิดคนและผลิตเคร่ืองมือตางๆ

มากมายใหครูไดเลือกใชในการจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลายและ

นาสนใจ โดยครูไมจําเปนตองใชเวลาในการพัฒนาเคร่ืองมือดวยตนเอง

เหมือนในอดีต ครูสามารถเลือกเคร่ืองมือและใสเนื้อหาที่สอนเขาไป เพียง

เทานี้ก็ไดส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว จากการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

สําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัลที่ผานมา พบวาผูเรียนบางสวน

ไมเขาใจบทเรียน เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความยากสูง โดยผูวิจัยได

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝก

ปฏิบัติตามแผน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอย

สนใจเรียนเทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทํา

ความเขาใจและจดจําเนื้อหาตางๆใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหา

ดังกลาวโดยนําเคร่ืองมือที่เปนแอปพลิเคชันเกมออนไลนที่มีใหเลือกใชใน

อินเทอรเน็ตมาทดลองใชเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชั่น

เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต 

wordwall.net เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยคือเร่ืองกระบวนการออกแบบ

เชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่  

2/2563  ผูเรียนสามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตและ

สามารถใชไดท้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา รูปแบบมีความ

นาสนใจและสามารถบรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการใหคะแนนตามผลการ
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ตอบคําถามและเวลาท่ีใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียน 

สามารถเลนเกมซํ้าจนไดคะแนนเปนท่ีพอใจ สามารถดูผลคะแนนเมื่อ

เปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้นเรียนได ซ่ึงจะทําใหเกิดความสนุก ความสนใจใน

การเรียนและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ

เชิงวัตถุ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองกระบวนการ

ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ สูง

กวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากร  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 ท่ีเรียนวิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบเชิงวัตถุ จํานวน 80 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล  จํานวน 31 คน    

ตัวแปรที่เก่ียวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลน

เวิรดวอลลแบบเกมโชว ควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, ความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1. กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ  

2. สัญลักษณของคลาสไดอาแกรม 

3. การกําหนดสิทธิการเขาถึงในคลาสไดอาแกรม 

4. การกําหนดคลาส 

5. การกําหนดแอทริบิวตของคลาส 

6. การกําหนดพฤติกรรมการทํางานของคลาส 

7. ความสัมพันธระหวางคลาส 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองกระบวนการ

ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาค

เรียนท่ี 2/2563  โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ มี

การดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

1.1 ศึกษาขอมูลเนื้อหาเร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1.1.1 กระบวนการออกแบบเชิงวัตถ ุ

1.1.2 สัญลักษณของคลาสไดอาแกรม 

1.1.3 การกําหนดสิทธิการเขาถึงในคลาสไดอาแกรม 

1.1.4 การกําหนดคลาส 

1.1.5 การกําหนดแอทริบวิตของคลาส 

1.1.6 การกําหนดพฤติกรรมการทํางานของคลาส 

1.1.7 ความสัมพันธระหวางคลาส 

1.2 ศึกษาการออกแบบบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบ

เกมโชวควิซ ใหสัมพันธกับบทเรียน 

2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 

รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิง

ทดลองที่มีกลุมทดลอง 1 กลุมแบบ One group pretest posttest design 

3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1 ประชากร 

ประชากร  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาการ

วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ จํานวน 76 คน  

3.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล  จํานวน 31 คน 

3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชว ควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ใน

รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, 

ความพึงพอใจของผูเรียน 

4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.1.1 บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

4.1.2 แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน เร่ืองกระบวนการ

ออกแบบเชิงวัตถุ จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

4.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชว ควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

4.2 รายละเอียดในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั มีดังนี ้

4.2.1 บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ออกแบบใหสอดคลองกับเนื้อหาและ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

4.2.2 แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  ออกแบบ

ทดสอบใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

4.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูวิจัย

สรางแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ประกอบดวย 2 ตอน 

ตอนที่ 1 การประเมินคาความคิดเห็นของนักศึกษา 

ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก 
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1) ไดรับความรูจากการเลนเกม 

2) ตัวอักษรอานงาย ภาษาที่ใชเขาใจงาย 

3) เกมมีความนาสนใจ นาติดตาม 

4) ไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูโดยใช

บทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนคา 5 อันดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความใน

ประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด 

มาก หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก 

ปานกลาง หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความใน

ประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง 

นอย หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น

ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย 

นอยที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด 

การใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

มากที่สุด 5   คะแนน 

มาก 4   คะแนน 

ปานกลาง 3   คะแนน 

นอย 2   คะแนน 

นอยที่สุด 1   คะแนน 

กําหนดเกณฑในการตัดสินคาเฉล่ียขอมูลการประเมินคา

ความคิดเห็นของการใชงาน 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 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 

5.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  จํานวน 31 คน 

5.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

5.3 ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด โดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

5.4 เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทําการทดสอบดวยแบบทดสอบ

หลังเรียน 

5.5 ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.6 นําคะแนนที่ ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี และสรุปผล

ประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช   

6.1 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

6.1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง

เรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกม

โชวควิซ เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุวิเคราะหโดยใชคาที (t-test) 

6.1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา  

ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ ซ่ึงใชคาสถิติดังนี้ 

- สถิติพื้นฐาน ไดแก 

- คาเฉล่ีย ( X ) 

- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

- สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

- dependent t-test 
 

สรุปผลการวิจัย    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึ งพอใจของผู เรียนตอการเรียนผานบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

จากการประเมิน โดยใชแบบประเมินความพึ งพอใจ  พบวาผู เรียน

มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกม

โชวควิซ  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62) โดยดานเกมมีความ

นาสนใจ นาติดตาม มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมากที่ สุด ( X =4.74)  

รองลงมาคือดานไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมากที่ สุด 

( X =4.68) ดานได รับความ รูจากการเลน เกม อยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.65) ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58)  และ

ดานตัวอักษรอานงาย ภาษาที่ใชเขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =4.45) 
 

ขอเสนอแนะ         

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิซสามารถใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่

ตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต  

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมดทุกขอ 

_______________________________________________________ 
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การหาประสิทธภิาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล 

รหัสวิชา 30204-2002 เรื่อง ฐานขอมลูกับ sql 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
 

ผูวิจัย นายปยวิทย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนผลที่เกิดจากการ

ปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน

สํา คัญ  ที่ จะทํ าให นั ก เรียน ได เรียน รูอยางมีความสุข  มีส วนรวมใน

กระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน เกิดการพัฒนาทางสมอง ใหมีการคิด

วิเคราะห และไดแสดงออกอยางสรางสรรค ซ่ึงเปนการพัฒนาสติปญญา

อยางเต็มศักยภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษา

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการโดยการจัดสถานการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียน

ไดรับประสบการณการทํางาน การฝกปฏิบัติงานสูอาชีพ จัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามความถนัดเหมาะสมและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ และตาม

ความตองการของสถานประกอบการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจต

คติที่ดีตออาชีพ สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถาบันการศึกษาที่เปด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง โดยใหนักเรียนเลือกเรียน ตามความสนใจ ตามความตองการและ

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ  การจัดการ

เรียนการสอนเปนไปตามหลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนเร่ืองท่ีจําเปนในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2563  ซ่ึง

วิภาดา วัฒนนามกุล (2550)  ใหความเห็นวา ในศตวรรษที่  21  นัก

การศึกษาจะตองใหความสําคัญกับคําถามที่นาสนใจวา ทําไมตองพัฒนาให

นักเรียนมี "การเรียนรูดวยตนเอง" (Self-directed learning)  และจะ

จัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีการเรียนรูไดดวยตนเอง  

กรอบแนวคิดทางการศึกษาเดิมเปล่ียนแปลงไป จากโครงสรางการศึกษาที่

ยึดติดกับเวลา สถานที่ ใชกรอบของหองเรียนและโรงเรียนเปนหลัก ครู

คาดหวังใหนักเรียนทุกคนไดรับเนื้อหาเหมือนกันหมดในความเร็วเทากัน 

โรงเรียนเปนโรงงานผลิต และวัดผลดวยการสอบคร้ังสุดทาย โดยไดเปล่ียน

มาใชกรอบแนวคิดใหมที่สงเสริมการเรียนรูที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

แหลงขอมูลที่ไมจํากัด ครูเปนผูอํานวยความสะดวก และนักเรียนเปนผู

คนหา แสวงหา และสรางความรูดวยตนเอง ที่เรียกวา การเรียนรูดวยตนเอง    

จากความเห็นเร่ืองความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนได

ศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองส่ือการเรียนการสอน เพราะส่ือเปนปจจัยท่ีสําคัญและ

จําเปนตองใชในการเรียนดวยตนเองเพื่อใหการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  

โดยรุงทิวา จักรกร (2527) กลาวถึงส่ือบทเรียนสําเร็จรูป  สรุปไดวา  

บท เรียน สําเร็จ รูปช วย ให นั ก เรียนสามารถเรียน รูด วยตน เองตาม

ความสามารถของตนเอง ทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบ

ใหแก นัก เรียน ดังนั้นการผลิต ส่ือชุดการเรียนดวยตนเองรายวิชาท่ี

ประกอบดวยบทเรียนยอยๆ ที่มีรูปแบบเหมือนบทเรียนสําเร็จรูปจึงนาจะ

เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนในสถาน

ประกอบการไดอยางเหมาะสมที่สุด  ทั้งนี้เพราะบทเรียนสําเร็จรูปเปน

บทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนชา

หรือเร็วตางกันตามความแตกตางของแตละบุคคล และนักเรียนมีโอกาสได

ศึกษาไปตามลําดับขั้นโดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไวในบทเรียน  

วิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002 เปนรายวิชาที่

ไมมีแบบเรียน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองพัฒนานวัตกรรมหรือส่ือการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ในฐานะครูผูสอน

รายวิชาระบบจัดการฐานขอมูล จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002 เพื่อใช

พัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบ

จัดการฐานขอมูล รหัสวิชา  302042002  เร่ือง ฐานขอมูลกับ sql ใหมี

ประสิทธิภาพ   

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดย

ใช เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล  รหัสวิชา  

302042002  เร่ือง ฐานขอมูลกับ sql  

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู เรียนที่มีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 30204-

2002  เร่ือง ฐานขอมูลกับ sql  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 แผนกวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่กําลังศึกษาวิชาระบบจัดการฐานขอมูล ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 หอง 

จํานวน 76 คน 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่กําลังศึกษาวิชาระบบจัดการฐานขอมูล ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชวิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัส

วิชา 302042002 เร่ือง การสรางฐานขอมูลและตาราง   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002  คือ  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน  และ   
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4. เคร่ืองมือทางสถิติ ไดแก สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบทดสอบ

สถิติที่ ใชวิเคราะหแบบสอบถาม  และสถิติที่ ใชหาคาประสิทธิภาพของ

เอกสารประกอบการเรียน   
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูรายงานดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ระบบจัดการฐานขอมูล โดยหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คือ 

คะแนนของผูเรียนจากการทําแบบฝกหดัระหวางเรียน  และคาประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ  (E2) คือ คะแนนของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ตอนที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน  โดยหาคา  t–test  (dependent) 

ตอนที่  3  ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบ

การเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002 โดยหาคาเฉล่ีย 

( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002  หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1. ผลการวิ เคราะห ดัชนีความสอดคลองระหวางเอกสาร

ประกอบการเรียนกับจุดประสงคการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ พบวา ทุก

รายการประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.0 ทุกขอ  

จึงสรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียนที่สรางขึ้นเหมาะสมที่จะนําไปใช

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ

เรียน วิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002 เร่ือง ฐานขอมูลกับ 

sql มีคาเทากับ 83.43/80.86 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว   

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 

302042002 เร่ือง ฐานขอมูลกับ sql พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 

4. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผู เรียนที่มีตอเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา 302042002 เร่ือง 

ฐานขอมูลกับ sql หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 

2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชพบวาผูเรียนมีความคิดเห็น

โดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงเทากับสมมติฐานที่ต้ังไว   
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีใชเอกสารประกอบการสอนและทําการวิจัยกับกลุมผูเรียนอื่น

ในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  

1.  ผูเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล 

รหัสวิชา 302042002 เร่ือง ฐานขอมูลกับ sql ที่มี คุณภาพใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.  เป นแนวทางในการพัฒ นาเอกสารประกอบการเรียน

คอมพิวเตอรรายวิชาอื่นๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของ

ผูสอนตอไป 

______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชฟงกชันในการคํานวณ 

ในรายวิชาการใชโปรแกรมสํานักงานชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2/2563 

โดยใชบทเรยีนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควชิ 
 

ผูวิจัย นางสาวนฤมล  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูคิดคนและผลิตเคร่ืองมือตาง ๆ 

มากมายใหครูไดเลือกใชในการจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลายและ

นาสนใจ โดยครูไมจําเปนตองใชเวลาในการพัฒนาเคร่ืองมือดวยตนเอง

เหมือนในอดีต ครูสามารถเลือกเคร่ืองมือและใสเนื้อหาที่สอนเขาไป เพียง

เทานี้ก็ไดส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว จากการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี

ดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัลที่ผานมา พบวา ผู เรียนบางสวนไมเขาใจ

บทเรียน เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความยากสูง โดยผูวิจัยไดสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตาม

แผน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอยสนใจเรียน

เทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทําความเขาใจ

และจดจําเนื้อหาตาง ๆ ไดหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวโดย

นําเคร่ืองมือที่เปนแอพพลิเคชันเกมออนไลนที่มีใหเลือกใชในอินเตอรเน็ตมา

ทดลองใชเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชันเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิช ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต wordwall.net 

เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยคือเร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ รายวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่  2/2563 ผูเรียน

สามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบอินเตอรเน็ตและสามารถใชไดทั้งบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา รูปแบบมีความนาสนใจและสามารถ

บรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการใหคะแนนตามผลการตอบคําถามและเวลา

ที่ใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียน สามารถเลนเกมซํ้าจนได

คะแนนเปนที่พอใจ สามารถดูผลคะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้น

เรียนได ซ่ึงจะทําใหเกิดความสนุก ความสนใจในการเรียนและไดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช 
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เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช เร่ืองกระบวนการ

ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 76 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  วิธีการจัดการเรียนรูโดยใช บทเรียนเกมออนไลน

เวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และความพึง

พอใจของผูเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนเกมออนไลน เวิรดวอลลแบบเกมโขวควิช เร่ือง 

กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การใชฟงชั่นกใน

การคํานวณ จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิช เร่ืองการใชฟงชั่นในการคํานวณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางาน

ธุรกิจดิจิทัล จํานวน 31 คน 

2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด โดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

4. เมื่อส้ินสุดการสอนทําการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี และสรุปความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช 

เร่ืองการใชฟงชันในการคํานวณ ในรายวิชาโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง โดยใช

คาที (t-test) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนผานบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ 

จากการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจตอการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิช  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62) 

โดยดานเกมมีความนาสนใจ นาติดตาม คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.74) รองลงมาคือดานไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.68) ดานไดรับความรูจากการเลนเกม อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.65) ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58)  และ

ดานตัวอักษรอานงาย ภาษาที่ใชเขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =4.45) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิช สามารถใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่

ตองเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต 

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมดทุกขอ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการสอนบทเรียนอื่น ๆ ได 

2. สามารถใชเปนแนวทางแกครูผูสอนคนอื่นได 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง AR 

ดวยบทเรียนออนไลน ในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 

ผูวิจัย นายทัศนพงศ  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเปล่ียนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่21ที่มีกรอบแนวคิดในการ

จัดการศึกษาที่มุงเนนให ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจาก

ความรูเดิมหรือความรูใหมที่ไดพบ ตามทฤษฎีการเรียนรู constructivism 

และครูผูสอนตองปรับเปล่ียนบทบาทของตัวครู (Teacher) มาเปนผูแนะนํา
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ในการเรียนรู (Facilitator) กรอปกับในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สามารถทําใหหองเรียนเปนหองเรียนเสมือนจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการ

เรียนตามกรอบแนวคิดของศตวรรษที่ 21 และเกิดทักษะการเรียนรูใน

รูปแบบ 3Rs และ 4Cs และมาตรฐานของผูเรียนเปนไปตามกรอบคุณวุฒิ

ของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูวิจัยจึงไดพัฒนา

บทเรียนในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริงออนไลนในรายวิชา

คณิตศาสตร พาณิชยกรรม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สรางและพัฒนาบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดาน

และเสมือนจริงในรายวิชาเทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน ลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือน

จริงในรายวิชาเทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ประชากรที่ใชในการวิจัยใน

คร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1  สาขาวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. บทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง

ของนักศึกษา.1/3 ปวส 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีส่ือ

เสมือนจริง AR จํานวน 3 บทเรียน 60 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การวิเคราะห (Analysis) 

2. การออกแบบ (Design)  

3. การพัฒนา (Development) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

การเก็บรวบรวบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ทดสอบพื้นฐานความรู(Pretest) ดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. คะแนนแบบฝกหัดกิจกรรมระหวางเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนออนไลน 

3. ทดสอบหลังเรียน(Posttest) หลังจากนักศึกษาผานการเรียน

การสอนแลวทําการ ทดสอบผลการเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ดวยแบบทดสอบฉบับ

เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

4. นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและทําแบบทดสอบวิเคราะห

หาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางพัฒนาบทเรียนออนไลน ลักษณะ

หองเรียนกลับดานและเสมือนจริงของ นักศึกษาระดับ ปวส.1/3 เทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล ผูวิจัยไดดํานินการวิเคราะหตาง ๆ ดังนี้ 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพของตัวบทเรียนออนไลน ลักษณะ

หองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ของนักศึกษา ปวส.1/3 เทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลัง

เรียนของผูเรียนดวยบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือน

จริงของ นักศึกษาปวส.1/3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการสรางและพัฒนาบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับ

ดานและเสมือนจริงของนักศึกษา  ปวส. 1/3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สรุป

ผลไดดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดาน

และเสมือนจริงของนักศึกษา  ปวส.1/3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชา

เทคโนโลยีเสมือนจริง AR ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เทากับ

85. /82.06 ซ่ึงเปนไปที่กําหนด80/80 โดยผูเรียนสามารถทําคะแนน

กิจกรรมการเรียน แบบฝกหัดงานกลุมและงานเด่ียวไดดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน

ลักษณะหองเรียนกลับดานและ เสมือนจริงของนักศึกษา . ปวส 1/3 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริง AR  สูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูเรียนและสถานศึกษาควรมีความพรอมในการอุปกรณในการ

ติดตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. การปรับเปล่ียนบทบาทของครูผูสอนและการใชส่ือออนไลน

ควรมีการปรับเปล่ียนและใชส่ืออยางแทจริงผูเรียนจึงจะเกิดทักษะในการใช

เทคโนโลยีในการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะในการสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการ

เรียนดวยบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริงใน

รายวิชาเทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง AR 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3. ผู เรียนมี คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค ในดานความมีวินั ย 

รับผิดชอบ อดทน ใฝรูดีขึ้น 

_______________________________________________________ 
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ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอการใชงานโซเชียลมีเดยี 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายธีระพงศ  แกวทอง 

ตําแหนง ครูจางสอน 
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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 

รวมถึงยังสนุกกับลูกเลนตางๆ 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 

ประชากรที่ ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - กุมภาพันธ 

พ.ศ.2564 ตามสถิติของนักเรียน นักศึกษาจํานวน 4,500 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 367 คน 

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีความเชื่อมั่น 95% 
 

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 
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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 แบบสอบถามท่ีสมบูรณ  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     มีจํานวนคําถามยอย 8 ขอ 

ดานที่ 2  ดานผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย   มีจํานวนคําถามยอย 6 ขอ 

ดานที่ 3  ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย    มีจํานวนคําถามยอย 6 ขอ 

ดานที่ 4  ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการใชโซเชียล

มีเดีย  มีจาํนวนคําถามยอย 4 ขอ 
 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคา

รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตรดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา

ตอการใชโซเชียลมีเดียในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชสูตา

คาเฉล่ีย 

3. วิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอ

การใชโซเชียลมีเดีย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดังนี้ (1) ดานโซเชียลมีเดียที่ใช 

นัก เรียน นัก ศึกษาสวนใหญ ชอบใช  Facebook และ Line (2) ดาน

ผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษาสวนใหญ

ใชเวลาในการเลนโซเชียลมีเดียมากเกินไป ทําใหเวลาอานหนังสือหรือทํา

การบานลดลง (3) ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย 

นักเรียน นักศึกษา สวนใหญที่ใชโซเชียลมีเดียเปนเวลานานจะมีอาการปวด

ศรีษะ ปวดนิ้ว ขอมือ และปวดตา และ (4) ดานผลกระทบตอการอยูใน

สังคมจากการใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษาสวนใหญที่ใชโซเชียลมีเดีย

มักจะพูดคุยกับผูคนรอบขางนอยลง 
 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการผลิตส่ือ

เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่นาสนใจเพิ่มขึ้นอีก และอยากใหมีการรณรงคการใช

โซเชียลมีเดียอยางเหมาะสม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย 

2. ไดแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาองคประกอบศิลปสําหรบังาน

คอมพิวเตอร ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ผูวิจัย นางวรรณรัตน  ทองกลาง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธบ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังบูรณาการวิชาตาง ๆ ให
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เหมาะสมกับทองถิ่น/ชุมชนที่ผูเรียนไดอาศัยอยู ทําใหการเรียนรูของผูเรียน

มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได แตการ

เรียนการสอนสวนใหญก็ยังมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฎีทํา

ความเขาใจเนื้อหาในบทเรียน ทําใหผูเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

การเรียนการสอนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 2204-2104) เนื้อหาวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

เปนเน้ือหาท่ีจะตองปฏิบัติจริงและดําเนินการเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน จาก

การเรียนการสอนปที่ผานมา พบวา ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ

ตํ่ากวาเกณฑ เนื่องมาจากไมสามารถประยุกตความรูในภาคทฤษฎีมาใชใน

การลงมือปฏิบัติจริงไดในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาการ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ควรจัดสอนเนื้อหาควบคูไปกับการพัฒนาดานทักษะปฏิบัติ 

เน่ืองจากหากนักเรียนไมสามารถปฏิบัติทักษะในขั้นเร่ิมตนได นักเรียนก็จะ

ไมสามารถปฏิบัติทักษะขั้นที่ยากและซับซอนขึ้นไปได และไมมีความตองการ

ที่จะฝกปฏิบัติคอมพิวเตอร รูปแบบการสอนจึงควรเปนรูปแบบที่เนนทักษะ

การปฏิบัติของนักเรียน การปฏิบัติงาน การแกปญหางานที่ทํา สามารถนํา

งานที่ไดรับมอบหมายไปปฏิบัติใหเกิดความหลากหลาย นักวิชาการหลาย

ทานท่ีนําเสนอรูปการสอนทักษะการปฏิบัติไวจํานวนมาก และรูปแบบการ

สอนของโรเบิรต กาเย เปนรูปแบบที่สามารถเพิ่มทักษะปฏิบัติไดเปนอยางดี 

รูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย เปนรูปแบบการสอนอยูในกลุม

ผสมผสานซ่ึงนําทฤษฎีดานพฤติกรรมนิยมและพุทธนิยมมาผสมกัน จึงทําให

เกิด 8 ทฤษฎีในการเรียนรูและสามารถเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรูอีก 5 

สมรรถภาพ โรเบิรต กาเย ไดเสนอระบบการสอนไว 9 ขั้น เพื่อชวยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และสามารถจดจําส่ิงที่

เรียนไดนาน สําหรับในภาคเรียนท่ี 1/2563 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอน

วิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 3 หองเรียน 

คือ ระดับ ปวช.1 คอมพิวเตอร กลุม 1,2,3 ซ่ึงสวนใหญแลวพอมีพื้นฐานใน

การใชโปรแกรมบางพอสังเขป แตจะมีนักเรียนระดับ ปวช.2 คอมพิวเตอร 

กลุม 3 มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอนขางตํ่า จึงทําใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหาและปฏิบัติไดคอนขางชากวาเพื่อน 

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะการปฏิบัติ วิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดย

ใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติและเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลป

สําหรับงานคอมพิวเตอร (2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย หลังเรียนมีทักษะการปฏิบัติอยูใน

ระดับดีมาก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

มีตอการจัดการเรียนรูดดยใชรุปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 3 กลุม รวม

นักเรียนทั้งหมด 104 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมา

จากการสุมตัวอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 คอมพวิเตอรธุรกิจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาองคประกอบศิลป สําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลป

สําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด 

3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับ

งานคอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) จํานวน 1 ชุด 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 ตอ

รูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย จํานวน 1 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการชี้แจงให

นักศึกษาทราบจุดประสงคในการศึกษาและการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ

การสอนของโรเบิรต กาเย 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 2204-

2104) จํานวน 30 ขอ ตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไว 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 

โดยใหผูเรียนฝกทักษะดานความรูความเขาใจและการปฏิบัติตามใบงานหรือ

ชิ้นงานที่มอบใหในแตละแผนการสอน ตรวจใหคะแนนและแจงผลให

นักเรียนทราบ 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 

2204-2104) ชุดเดิม และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติโดยการใหปฏิบัติใบ

งาน หลังเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว 

5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
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6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบประเมินทักษะปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 2204-2104) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ

สอนมาวิเคราะห สรุปผลการศึกษาคนควา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 14.38 และ

คาเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 26.31 

2. ทั กษ ะก ารปฏิ บั ติ วิ ช าอ งคป ระกอบ ศิลป สํ าห รับ งาน

คอมพิวเตอร (รหัส 2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กา

เย หลังเรียนอยูในระดับดีมาก คาเฉล ี่ย 25.77 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการ

สอนของโรเบิรต กาเย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีระดับผล

ทางการเรียนอยูในเกณฑที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพิมพโดยการใชโปรแกรม Typing Master 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอรรถวุฒิ  รักวงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาคิดคนส่ิง

อํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวิต และคอมพิวเตอรก็เปนเทคโนโลยี

ประเภทหนึ่งท่ีถูกสรางขึ้นมา มีความทันสมัยและเหมาะกับการนํามาใชใน

สวนงานดานตาง ๆ มากมาย รวมถึงในทุกวันนี้การทําหนังสือ รายงาน หรือ

เอกสารตาง ๆ เรามักนิยมใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการพิมพงานแทน

การเขียนดวยมือ เพราะทําใหเอกสารหรืองานท่ีทําอานงาย สะอาด สะดวก 

เรียบรอย และสวยงาม และเร่ืองของการติดตอส่ือสาร อุตสาหกรรม การ

โทรคมนาคม ฯลฯ และส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญไมแพกันไปก็คือ คอมพิวเตอร เปน

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหมนุษยมีความเจริญกาวหนาดานตาง ๆ ประโยชนของ

คอมพิวเตอรนั้นมีมากมายหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนในดาน

การศึกษา ดานการสืบคนขอมูล ดานการติดตอส่ือสาร ดานการบันเทิง และ

โดยเฉพาะในดานของธุรกิจ และส่ิงหนึ่งที่สําคัญเปนอยางมากที่จะทําให

คอมพิวเตอรทํางานไดนั้นก็คือ อุปกรณสําหรับปอนขอมูล (Input Unit) 

หรือคียบอรด นั่นเอง 

ทักษะในการใชคียบอรดใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตอง

ฝกซํ้า ๆ บอย ๆ จึงสามารถที่จะพิมพขอความตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว 

และถูกตองแมนยํา ทักษะในการพิมพนั้นถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญ

มากในการทํางาน แตปจจุบันสภาพปญหาที่พบก็คือ นักเรียนยังขาดทักษะ

การพิมพงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร และถานักเรียนมีทักษะในการพิมพที่

คลองแคลวและถูกตองแมนยําแลวนั้น ก็จะเปนทักษะที่ สําคัญในการ

ประกอบอาชีพและการเรียนวิชาคอมพิวเตอรในระดับชั้นที่สูงขึ้นได จาก

ปญ หา ท่ีพ บ ใน นัก เรียน รายวิ ช า โป รแก รมป ระมวลผล คํา  ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ พบวา นักศึกษา

ยังขาดทักษะในการพิมพจากการตรวจสอบหาขอผิดพลาดของนักเรียน พบ

ปญหาหลายอยาง เชน การวางน้ิวบนแปนเหยาไมถูกตอง การจําแปน

อักขระไมได ไมสามารถกาวนิ้วพิมพสัมผัสได พิมพโดยการใชวิธีจิ้มนิ้วบน

ตัวอักษร ตองมองแปนพิมพหาตัวอักษรทีละตัวอักษรตลอด เปนตน 

การพิจารณาปญหาตาง ๆ ทําใหนักศึกษาติดการมองตัวอักษรบน

แปนพิมพ ขาดความมั่นใจในการกาวนิ้ว พิมพสัมผัส กลัววาจะกาวนิ้มพิมพ

ตัวอักษรผิด ทําใหพิมพงานชาลง ดังนั้น เพื่อใหนักเรียนกลุมนี้มีความรูและ

ทักษะในการพิมพไดอยางถูกตอง ผูวิจัยจึงคิดหาวิธีการแกปญหากับนักเรียน

กลุมนี้ โดยทําแบบฝกพิมพเร่ิมจากการวางนิ้วบนแปนเหยา การกาวนิ้วใน

ระยะใกล การพิมพเปนคําและการพิมพเปนประโยค ยังมีปญหาการใช

แปนพิมพ ทั้งนี้เนื่องจากมีการฝกฝนนอย และขาดความมั่นใจในการใช

แปนพิมพ หากไมไดรับการแกไขปญหานี้ จะทําใหนักเรียนขาดพื้นฐานการ

เรียนวิชาคอมพิ วเตอร  ซ่ึงเปน ส่ิงจําเปนอยางมากในการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะในคร้ังนี้ เปนการวัดและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ผานการฝกฝนการใชแปนพิมพดวยการใชเกม

คอมพิวเตอรชวยฝก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการใชแปนพิมพใหพิมพงานไดเร็วขึ้น 

จํานวนคําที่เพิ่มขึ้น โดยใชโปรแกรม Typing Master ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 104 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 32 คน โดยการทดสอบทักษะ

การใชแปนพิมพของนักเรียนทั้งหอง และหาคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ในการฝกแตละคร้ังไว แลวเลือกนักเรียนที่มีคะแนนตํ่ากวาเกณฑ 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา หนวย

ที่ 2 เร่ืองการทํางานกับขอความ โดยใชโปรแกรม Typing Master ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. โปรแกรม Typing Master 

3. แบบสังเกตและตารางบันทึกคะแนน รายวิชาโปรแกรม

ประมวลผลคํา หนวยที่ 2 เร่ืองการทํางานกับขอความ โดยใชโปรแกรม 

Typing Master ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ใชวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวิจัยเร่ืองการใชโปรแกรม Typing Master 

เพื่อพัฒนาทักษะการใชแปนพิมพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชเนื้อหารายวิชาโปรแกรม

ประมวลผลคํา หนวยการเรียนรูเร่ืองการทํางานกับขอความ จํานวน 15 คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ทดสอบกอนใชงานโปรแกรม Typing Master โดยใหนักเรียน

กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบปฏิบัติการฝกทักษะการใชคียบอรด เก็บเปน

คะแนนกอนการทดลอง 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชโปรแกรม Typing Master  

3. ทดสอบหลังการใชโปรแกรม Typing Master โดยใหนักเรียน

กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบปฏิบัติการฝกทักษะการใชคียบอรด โดยใช

แบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการใชโปรแกรม Typing Master 

เพื่อเก็บไวเปนคะแนนหลังการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนผลการทดสอบการใช

โปรแกรม Typing Master และแบบประเมินทักษะการใชแปนพิมพ กอน

และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรม Typing Master 

โดยใช t-test แบบ Dependent Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการใหนักเรียนไดฝกพิมพตัวอักษรแปนเหยาซํ้า ๆ กันหลาย

คร้ังในสัปดาหแรก ทําใหนักเรียนเร่ิมจําตัวอักษรแปนเหยาไดและวางนิ้วได

ถูกตอง จึงใหนักเรียนฝกพิมพกาวนิ้วในการพิมพตัวอักษรอื่น ๆ นักเรียน

สามารถกาวนิ้วไดโดยที่ไมเก็งนิ้วเหมือนกอน พอเขาสัปดาหที่สามของการ

สอนไดฝกใหพิมพเปนคํา มีนักเรียนบางคนยังมองแปนอักษรอยู เพราะยังไม

สามารถจําแปนตัวอักษรไดท้ังหมด จึงใหกลับไปทบทวนการกาวนิ้วแปน

อักษรซํ้าใหมอีก นักเรียนเร่ิมพิมพไดดีขึ้นกวาเดิม และใหฝกพิมพเปน

ประโยค นักเรียนบางคนสับสนกับการกาวนิ้วจึงตองมองแปนอักษร ทําให

พิมพงานชาและมีคําที่พิมพผิด จึงใหนักเรียนพิมพงานนั้นซํ้ากันอีก ไมใหมอง

แปนอักษร หัดพิมพกาวนิ้วอยางชาและพิมพใหถูกตอง และถานักเรียนไดมี

การฝกพิมพบอย ๆ จะทําใหนักเรียนพิมพงานไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

การไดนําปญหาการใชแปนพิมพ การใชปุมควบคุม การพิมพชา 

และการพิมพคําผิดจํานวนมาก ของนักเรียนมาคิดวิเคราะหในคร้ังน้ี เปน

ประโยชนกับผูวิจัยและนักเรียนที่เกิดปญหาเปนอยางมาก และผูวิจัยพบวา

เมื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนของนักเรียนไดตรงจุด จะทําใหผูเรียนมี

พัฒนาการทางดานการเรียนในวิชานั้น ๆ ไดดีขึ้น เทากับเปนการสงเสริม 

สนับสนุน ชวยเหลือใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเพื่อ ติดตามผลในดานการพิมพงานดวย

คอมพิวเตอรของนักเรียน เพื่อใหทราบถึงระดับการนําความรูที่ไดรับไปใชใน

การเรียนในรายวิชาอื่นไดเพียงใด 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาในดานการพิมพงานดวย

คอมพิวเตอรของนักเรียนในทุกภาคเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ช วย ในก ารแกป ญ ห าทักษะพื้ น ฐาน ใน การเรียนวิช า

คอมพิวเตอรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. เปนแนวทางสําหรับครูคนอื่น ๆ ในการจัดทํานวัตกรรมและ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Typing Master ของสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะแกปญหา

ทักษะการใชแปนพิมพ 

_______________________________________________________ 

  

การสรางตารางงานและการตกแตงเอกสารโดยใชสื่อประกอบการฝก 

ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสกาวรัตน  เห็นพรอม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี ที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใช

ในการสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะตาง ๆ เชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนปกติ ส่ือประสม จะประกอบดวย

ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงในลักษณะของส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนสนุกไป

กับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเอง 
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ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 แผนกสาขาวิชาการบัญชี ตองเรียนวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหา เร่ือง 

word excel powerpoint ในการจัดการเรียนการสอนไมมีแบบฝกปฏิบัติที่

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

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ  

1. เพื่อใหผูเรียนรูหลักการสรางตารางและตกแตงเอกสาร 

2. เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหผูเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ไดรับความรูและมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สูงขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 22 คน โดยใชวิธีเลือกจากนักเรียนที่มีผลการ

ทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใชวิธีเลือกสุมอยางงาย)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เปนแบบปฏิบัติ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ขอมูลที่เก็บ ไดแก คะแนนความสามารถในการสรางตารางและ

ตกแตงเอกสาร 

2. วิธีการ คือ ใชวิธกีารทดสอบ 

3. เคร่ืองมือ ไดแก แบบทดสอบ 
 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ

คะแนนความกาวหนาเปนรายบุคคล 

2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอน

และหลังการฝก 
   

สรุปผลการวิจัย 

คะแนนจากการทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การสรางตารางและตกแตง

เอกสารโดยใชโปรแกรม Word ของกลุมตัวอยาง  การเรียนวิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพดวยส่ือประสม ของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 

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 

 

การแกปญหานักเรยีนไมสนใจเรียนวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสุขุม  แปนศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวิชาชีพครูเปนอยางยิ่ง 

เน่ืองจากครูตองมีการพัฒนาและหาแนวทางวิธีการเรียนการสอนเพื่อสราง

แรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู และใหความสนใจกับการ

เรียน เปนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ตลอดจนการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันวิวัฒนาการของโลกไดมีการเปล่ียนแปลงไป

อยางรวดเร็วตลอดเวลาทุกประเทศอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงแมแต

ประเทศไทยเรา ดังน้ัน เพื่อใหสังคมไดกาวทันโลกที่มีการเปล่ียนแปลง

ประกอบกับการกาวสูประชาคมอาเซียนอยางเสรี เราจึงตองมีการ

ปรับเปล่ียนแนวคิดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ซ่ึงหนึ่ง

ในนั้นก็คือการพัฒนาเร่ืองการศึกษา เพื่อใหเยาวชนของชาติไดมีความใฝรู 

ใฝเรียน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคให เปนคนยุคใหม กาวทันกับการ

เปล่ียนแปลงในปจจุบันและรองรับกับอนาคตการศึกษาเปนพื้นฐานที่ชวยให

คุณภาพชีวิตของบุคลากรไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน สงผลกระทบตอวงการศึกษา ดาน

พฤติกรรมและเจตคติของนักเรียน นักศึกษา ที่แสดงออกซ่ึงจะเห็นวามีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีท้ังดานบวกและดานลบ จากการไดพูดคุยและ

สอบถามครูผูสอนในแตละรายวิชาท่ีสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดคําตอบในทํานอง

เดียวกันคือ มีนักศึกษา 11 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 20 คน ไมสนใจเรียน 

ไมทํางานสงตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงพฤติกรรมท่ีบงบอกวานักศึกษาไมสนใจ

เรียนคือการเขาหองเรียนสาย ไมสงงานตามเวลาท่ีกําหนด ไมทําการบาน 

คัดลอกงาน เพื่ อน  ทํ า ให ผู สอน ไม สามารถวัดความ รูและ ติดตาม

ความกาวหนาของนักศึกษาได เพราะการสงงานและการเขาชั้นเรียนตรง

ตามเวลาก็เปนคะแนนเก็บสวนหนึ่งของนักศึกษาดวยเชนกัน แตจาก

พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนให

มีคุณภาพและจากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปญหา จึง

ไดเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาสาเหตุของพฤติกรรมดังกลาว เพื่อนํามา

พัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมและนํามาเปนขอมูลในการแกไขปญหาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อหาสาเหตุของการไมสนใจเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับนําไปแกปญหาการไมสนใจเรียน

วิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เบื้ อ งตน  ของนั ก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย 

1. การสังเกต 

2. สอบถามสัมภาษณนักศึกษา 

3. สอบถามครูที่ปรึกษา 

4. ใบเช็คสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขาเรียนและการเช็คชื่อ

ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนการสงงานทุกคร้ัง 

2. ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลาและความสนใจ

ในการเรียน 

3. ดําเนินการติดตามแกไขปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนใหสนใจเรียน 

4. วิเคราะหภาพรวมของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การให

ความสนใจตอการเรียน และการเช็คการสงงานตามเวลาที่กําหนด สําหรับ

นักเรียนที่ เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้ องตน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 

20 คน โดยใชคารอยละ ไดผลสําเร็จหมายถึงจํานวนผูเขาเรียนใหความ

สนใจตอการเรียนและมีความรับผิดชอบตอการสงงานมากกวาหรือเทากับ

รอยละ .0075 ไมไดผลหมายถึงจํานวนผูเรียนเขาเรียนใหความสนใจตอการ

เรียนและการสงงานตํ่ากวารอยละ .0075 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาเร่ืองการไมสนใจสงงานวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางโดยการ

สอบถามตัวนักเรียน สอบถามครูที่ปรึกษา การเช็คชื่อนักเรียน เช็คการสง

งาน พบวา สาเหตุของการไมสนใจเรียนสวนใหญคือไมอยากเรียนการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพราะไมชอบ จํานวน 20 คน 

ดังน้ัน ขอมูลเหลาน้ีจึงเปนประโยชนตอครูและนักเรียนในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการไมสนใจเรียนใหลดนอยลง ซ่ึงสงผลที่ เปน

ประโยชนตอตนเองและสังคมในเร่ืองของความมีระเบียบวินัย 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

นักเรียนและครูผูสอนจะตองทํางานรวมกันอยางสอดคลอง พบกัน

ในจุดที่ยอมรับไดท้ัง 2 ฝาย โดยฝายครูผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของ

นักเรียน ซ่ึงอยูในชวงวัยรุน เขาใจบทบาทหนาที่ของความเปนครู สวน

นักเรียนเองก็ตองมีความตระหนักในหนาที่ของตนเองและพรอมที่จะเรียนรู 

ฝกฝนในเร่ืองของความรับผิดชอบ ซ่ึงงานวิจัยในชั้นเรียนทําใหเราเห็น

ประโยชนและจุดบกพรองที่บางคร้ังตัวครูผูสอนเองก็อาจจะมองขามไปได ก็

จะไดหาวิธีการในการปรับปรุงแกไขตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิจัยที่มุงเนนตัวแปรการไมสนใจเรียนโดยอาจเพิ่มประเด็น

การศึกษา เชน เน้ือหาที่ยากเกินไป หรือการเขาสังคมในหองเรียนของ

นักเรียนในรายวิชานั้น ๆ 

2. ควรวิจัยท่ีสํารวจลักษณะมุงอนาคต หรือความคาดหวังหลัง

การเรียนจบจากหลักสูตรสาขาวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสาเห ตุการไมสนใจเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ไดขอ มูลในการปรับการเรียนการสอนเพื่อผูสอนไดวาง

แผนการสอนและชวยเหลือนักศึกษาตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรูเบื้องตน 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร สาํหรบันักเรียนระดับ ปวช.1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอุทิศ  ลีละวัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ปทส. (ไฟฟาส่ือสาร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรู

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมากในอนาคต บุคลากรของชาติทุก

คนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อรับ

ความกาวหนาที่กําลังจะมาถึง และท่ีผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูป

การศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาในวงการศึกษา 

โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น ทั้งใน

ระดับประถมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา มีการระบุในบัญญัติ 10 ประการ

วา โรงเรียนตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนหองเรียน หองสมุด 

หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ครบถวน 

โดยใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นดวย อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ

ทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศนทางดานการศึกษา

เนนหนักลงไปที่คน วิสัยทัศนของการศึกษาไทยไดกําหนดไววา พัฒนาคน

ไทยใหมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกแหง

ยุคโลกาภิวัตน เชน ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร เห็นความสําคัญ

ของวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีเปาหมายเพื่อมุงใหผูเรียนมี

ความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ 

และความถนัด เพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจและรูจักเลือกวิชาชีพที่เปน

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

รายวิชาคอมพิวเตอรวิชาแรกของหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนตนและ

เปนวิชาที่นักเรียนทุกคนควรเรียน คือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

จุดประสงคของรายวิชานี้ เพื่อตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน บทบาทและ

ความสําคัญของคอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศและสามารถใชคอมพิวเตอร

ในการประยุกตใชงานของนักเรียนได ประกอบกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษามีความพรอมทางดานเคร่ืองมือที่จะสามารถทํา

เปนระบบเครือขายการส่ือสารขอมูลภายใน ทําใหสามารถสรางส่ือการเรียน

ที่ใชกับระบบคอมพิวเตอรเครือขาย ซ่ึงจะเปนส่ือที่มีความประหยัดดานการ

ผลิตและการเผยแพร โดยไมตองผานระบบการพิมพ จึงควรมีการผลิตส่ือ

การเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเนื่องจากลักษณะของกระบวนวิชาเปนลักษณะของการบรรยายโดย

ครูผูสอนอยูหนาชั้นเรียน ซ่ึงมีความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่

ใชสอนวิชาดังกลาวอยูแลว และสามารถใชไดดีกับส่ือการสอนประเภทการ

นําเสนอขอมูล บทเรียนคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการผลิตส่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใน

รูปแบบของ E-Book ซ่ึงพัฒนาจากโปรแกรม flip Album 5 Pro และอาศัย

คอมพิวเตอรที่สามารถเอื้อประโยชนในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนยัง

สามารถเรียนรูดวยตนเองจากส่ือ E-Book นี้ ซ่ึงเปนวิธีการที่สอดคลองกับ

แนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหการเรียนการสอนยึดเอาผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Student Centered) จากที่เมื่อกอนยึดผูสอนเปนศูนยกลาง 

(Teacher Centered) โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อ ใหนัก เรียนแตละคนได

พัฒนาการเรียนรูของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลักพื้นฐานที่วา 

นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลา

เดียวกัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของ E-

Book รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน E-Book โดยใช

เกณฑ 80/80 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชและหลัง

การใชส่ือการเรียนการสอน E-Book รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลังการใชส่ือการเรียนการสอน E-Book สูง

กวากอนการใชส่ือการเรียนการสอน E-Book 
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 39 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ ผูวิจัยสรางขึ้น เอง มี ลักษณะเปน

แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ครอบคลุมเนื้อหา

สาระตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัย

ไดตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก ความตรง ความเปนปรนัย 

ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนก และความยากงาย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ใชคาสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉล่ียของ

กลุม 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชวิเคราะหการกระจายของ

คะแนน 

3. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ใชตรวจสอบคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการสอนของครูผูสอน 

4. คา t-test (Dependent) ใชในการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนของ

นักเรียนมีคาเฉล่ีย 6.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 สวนการทดสอบหลัง

เรียนมีคาเฉล่ีย 13.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 ผลรวมของความ

แตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีคา 293 และ = 2325 เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยคาสถิติ t-test สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถใชส่ือการเรียนการสอน E-Book ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

2. สามารถใชส่ือการเรียนการสอน E-Book สอนซอมเสริมแทน

ผูสอนหรือใชในเวลาที่ผูสอนไมสามารถเขาสอนได โดยผูเรียนสามารถศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

3. ผูสอนไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

4. เปนประโยชนตอครูผูสอนที่สอนวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถ

นําส่ือการเรียนการสอน E-Book นี้ไปใชสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ได 

5. ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน หรือ

ผูที่สนใจที่จะทําการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-Book ตอไป 

_______________________________________________________ 
 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง การออกแบบเวบ็ไซต 

ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต ภาคเรียนที ่2/2563 

โดยใชบทเรยีนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควชิ 
 

ผูวิจัย นายทวีศักด์ิ  หนูทิม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วรวมทั้งเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูคิดคนและผลิตเคร่ืองมือตางๆ

มากมายใหครูไดเลือกใชในการจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลายและ

นาสนใจ โดยครูไมจําเปนตองใชเวลาในการพัฒนาเคร่ืองมือดวยตนเอง

เหมือนในอดีต ครูสามารถเลือกเคร่ืองมือและใสเนื้อหาที่สอนเขาไป เพียง

เทานี้ก็ไดส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว จากการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต ในรายวิชาการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต สําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ผานมา พบวาผูเรียนบางสวนไมเขาใจบทเรียน เนื่องจากเนื้อหา

ในรายวิชานี้มีความยากสูง โดยผูวิจัยไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย

การใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตามแผน พบวานักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอยสนใจเรียนเทาที่ควร เน่ืองจากมี

เนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทําความเขาใจและจดจําเนื้อหาตางๆ

ใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวโดยนําเคร่ืองมือที่เปนแอป

พลิเคชันเกมออนไลนที่มีใหเลือกใชในอินเทอรเน็ตมาทดลองใชเพื่อแกปญหา

ดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชั่นเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต wordwall.net เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัย

คือเร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต ใน

รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2/2563  ผูเรียน

สามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตและสามารถใชไดทั้งบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา รูปแบบมีความนาสนใจและสามารถ

บรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการใหคะแนนตามผลการตอบคําถามและเวลา

ที่ใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียน สามารถเลนเกมซํ้าจนได

คะแนนเปนที่พอใจ สามารถดูผลคะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้น

เรียนได ซ่ึงจะทําใหเกิดความสนุก ความสนใจในการเรียนและไดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นดวย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน เกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ 

เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองกระบวนการ

ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต ในรายวิชาการออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต 
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สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ สูง

กวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ท่ีเรียนรายวิชาการออกแบบเว็บไซต ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 10 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 10 คน  

ตัวแปรที่เก่ียวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลน

เวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ืองการออกแบบเว็บไซต ในรายวิชาการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, ความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาวิชาการออกแบบเว็บไซต 

ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต สําหรับนักศึกษาในระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เร่ืองการออกแบบเว็บไซต ประกอบไปดวย

เนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1. การออกแบบส่ือมัลติมีเดีย  

2. การออกแบบโทนสีและอารมณของเว็บ 

3. การออกแบบเคาโครงเว็บ  

4. การออกแบบปายโฆษณา   

5. การออกแบบระบบนําทาง  

6. การออกแบบเนื้อหาเว็บ  

7. หลักสําคัญในการออกแบบเว็บไซต 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการออกแบบ

เว็บไซต ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ภาคเรียนที่  2/2563  

โดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ มีการดําเนินการ

วิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 

3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 

6. วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนผานบทเรียนเกม

ออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ เร่ือง การออกแบบเว็บไซต จากการ

ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

การเรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ  โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62) โดยดานความพึงพอใจในภาพรวมของการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรดวอลลแบบเกมโชวควิซ คาเฉล่ียสูงสุด 

อยูในระดับมากที่ สุด ( X =4.80)  รองลงมาโดยดานไดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.75)  ดานเกมมีความ

นาสนใจ นาติดตาม อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.68) ดานตัวอักษรอานงาย 

ภาษาที่ใชเขาใจงาย อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.55) และดานไดรับความรู

จากการเลนเกม อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.52) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชบทเรียนเกมออนไลนเวิรด

วอลลแบบเกมโชวควิซสามารถใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่

ตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมดทุกขอ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการสอนบทเรียนอื่น ๆ ได 

2. สามารถใชเปนแนวทางแกครูผูสอนคนอื่นได 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหานักศึกษาไมสนใจเรยีนวิชาการจดัการฐานขอมูลเบื้องตน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายพงศยุทธ  อุดมศักด์ิ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวิชาชีพครูเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากครูตองมีการพัฒนาและหาแนวทางวิธีการเรียนการสอน เพื่อสราง

แรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนอยากรูและใหความสนใจกับการเรียน 

เปนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตลอดจนการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปจจุบันวิวัฒนาการของโลกไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็วตลอดเวลาทุกประเทศอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงแมแตประเทศ

ไทยเรา ดังนั้น เพื่อใหสังคมกาวทันโลกที่มีการเปล่ียนแปลงประกอบกับการ

กาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเสรีเราจึงตองมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนา

เร่ืองการศึกษา เพื่อใหเยาวชนของชาติไดมีความใฝรู ใฝเรียน มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคใหเปนคนยุคใหม กาวทันกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

และรองรับกับอนาคตการศึกษาเปนพื้นฐานที่ชวยใหคุณภาพชีวิตของ
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บุคลากรไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน สงผลกระทบตอวงการศึกษา ดาน

พฤติกรรมและเจตคติของนักเรียน นักศึกษาที่แสดงออก ซ่ึงจะเห็นวามีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมทั้งดานบวกและดานลบ จากการไดพูดคุยและ

สอบถามครูผูสอนในแตละรายวิชาที่สอนนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดคําตอบในทํานองเดียวกันคือ มีนักศึกษา 11 คน 

จากนักศึกษาท้ังหมด 20 คน ไมสนใจเรียน ไมทํางานสงตามเวลาที่กําหนด 

ซ่ึงพฤติกรรมที่บงบอกวานักศึกษาไมสนใจเรียนคือ การเขาหองเรียนสาย ไม

สงงานตามเวลาที่กําหนด ไมทําการบาน คัดลอกงานเพื่อน ทําใหผูสอนไม

สามารถวัดความรูและติดตามความกาวหนาของนักเรียนได เพราะการสง

งานและการเขาชั้นเรียนตรงตามเวลาก็เปนคะแนนเก็บสวนหนึ่งของ

นักศึกษาดวยเชนกัน แตจากพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกสงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และจากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเล็งเห็น

ความสําคัญของปญหาจึงไดเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาสาเหตุของ

พฤติกรรมดังกลาวเพื่อนํามาพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมและนํามาเปน

ขอมูลในการแกไขปญหาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อหาสาเหตุของการไมสนใจเรียนวิชาการจัดการฐานขอมูล

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับนําไปแกปญหาการไมสนใจเรียน

วิชาการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาการโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย 

1. การสังเกต 

2. สอบถามสัมภาษณนักเรียน 

3. สอบถามครูที่ปรึกษา 

4. ใบเช็คสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขาเรียนและการเช็คชื่อ

ตามเวลาที่กําหนดตลอดจนการสงงานทุกคร้ัง 

2. ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลาและความสนใจ

ในการเรียน 

3. ดําเนินการติดตามแกไขปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนใหสนใจเรียน 

4. วิเคราะหโดยภาพรวมของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การให

ความสนใจตอการเรียน และการเช็คการสงงานตามเวลาที่กําหนด สําหรับ

นักเรียนที่เรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 คน โดยใชคา

รอยละ ไดผลสําเร็จหมายถึง จํานวนผูเขาเรียนใหความสนใจตอการเรียน

และมีความรับผิดชอบตอการสงงานมากกวาหรือเทากับรอยละ .0075 ไม

ไดผล หมายถึง จํานวนผูเรียนเขาเรียนใหความสนใจตอการเรียนและการสง

งาน ตํ่ากวารอยละ .0075 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการไมสนใจสงงานวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 คน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายโดยการสอบถาม

ตัวนักเรียน สอบถามครูที่ปรึกษา การเช็คชื่อนักเรียน เช็คการสงงาน พบวา 

สาเหตุของการไมสนใจเรียนสวนใหญ คือ ไมอยากเรียนวิชาการโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพราะไมชอบ จํานวน 20 คน 

ดังน้ัน ขอมูลเหลาน้ีจึงเปนประโยชนตอครูและนักเรียนในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการไมสนใจเรียนใหลดนอยลง สงผลที่เปนประโยชน

ตอตนเองและสังคมในเร่ืองของความมีระเบียบวินัย 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

นักเรียนและครูผูสอนจะตองทํางานรวมกันอยางสอดคลอง พบกัน

ในจุดที่ยอมรับไดทั้ง 2 ฝาย โดยฝายครูผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของ

นักเรียน ซ่ึงอยูในชวงวัยรุน เขาใจบทบาทหนาที่ของความเปนครู สวน

นักเรียนเองก็ตองมีความตระหนักในหนาที่ของตนเองและพรอมที่จะเรียนรู 

ฝกฝนในเร่ืองของความรับผิดชอบ ซ่ึงงานวิจัยในชั้นเรียนทําใหเราเห็น

ประโยชนและจุดบกพรองที่บางคร้ังตัวครูผูสอนเองก็อาจจะมองขามไปได ก็

จะไดหาวิธีการในการปรับปรุงแกไขตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิจัยที่มุงเนนตัวแปรการไมสนใจเรียนโดยอาจเพิ่มประเด็น

การศึกษา เชน เน้ือหาที่ยากเกินไป หรือการเขาสังคมในหองเรียนของ

นักเรียนในรายวิชานั้น ๆ 

2. ควรวิจัยที่สํารวจลักษณะมุงอนาคต หรือความคาดหวังหลัง

การเรียนจบจากหลักสูตรสาขาวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสาเหตุการไมสนใจเรียนวิชาการจัดการฐานขอมูล

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ไดขอมูลในการปรับการเรียนการสอน เพื่อใหผูสอนไดวาง

แผนการสอนและชวยเหลือนักเรียนตอไป 

_______________________________________________________ 
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การสรางสื่อประสมในการสอนรายวชิาโปรแกรมเชิงโครงสราง 
 

ผูวิจัย นายสันติวงศ  วงศนุรักษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใชใน

การสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะส่ือประสม ทําใหการเรียนการสอน

มีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ ส่ือประสมจะประกอบดวย

ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงในลักษณะของส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนสนุกไป

กับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเอง 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูงชั้นสูง (ปวส.) 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ตองเรียน วิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมี

เนื้อหา เร่ืองโปรแกรม ภาษา C ในการจัดการเรียนการสอน ไมมีส่ือการสอน

ที่ทันสมัยในหองเรียน ผูสอนใชวิธีการสอนโดยการเขียนอธิบายขั้นตอนการ

ทํางานบนกระดาน จากนั้นจึงนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองตามใบงานที่

กําหนดไวในแตละหนวยการเรียน วิธีการดังกลาวกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 

เชน นักเรียนไมสนใจในการฟงคําอธิบาย นักเรียนเสียเวลาไปกับการจด

บันทึกจากกระดาน นักเรียนไมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูสอน

ตองอธิบายซํ้าหลาย ๆ คร้ัง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได เนื่องจากความแตกตาง

ในการรับรูของนักเรียน  

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคือ การสรางส่ือประสมดวยโปรแกรม

นําเสนอขอมูล โดยแทรกวีดีโอขั้นตอนการใชงานโปรแกรม ภาษา C มาใช

เปน ส่ือในการเรียนการสอน  ผู เรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตาม

ความสามารถที่มีอยู ตอบสนองเร่ืองของความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปน

อยางดี 

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางส่ือ

ประสมดวยคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอน เร่ืองโปรแกรม 

ภาษา C และ การสรางฐานขอมูล เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนอันจะทําให 

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรไดผลตามจุดมุงหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง 

เร่ืองการใชงานโปรแกรม ภาษา C  โดยใชส่ือประสม ในการสอน นักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น

ปที่ 2 หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวส.2 สส.1,

สส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาชั้น ปวส.2 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือกจากนักเรียน

ที่มีผลการทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใชวิธีเลือกสุมอยางงาย) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. โปรแกรม PowerPoint, Adobe Captivate,เว็บ 

2. เนื้อหาวิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม ภาษา C  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557  

3. จุดประสงคการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลําดับขั้นการสราง 

5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอส่ือการสอน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และเก็บ

บันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทางสถิติ 

2. เลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนตํ่า  มาทดลองเรียนโดยใชส่ือ

ประสม  วิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง เร่ืองการใชงานโปรแกรม ภาษา C 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เพื่อวัดความกาวหนา

ของนักเรียน และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทางสถิติ 

3. สรุปผลและเป รียบ เที ยบความก าวหน าในการพัฒนา

ความสามารถในการเรียน  วิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง เร่ืองการใชงาน

โปรแกรม ภาษา C  กอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตรวจใหคะแนน แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนของกลุมทดลอง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ให 1 คะแนน

สําหรับขอที่ตอบถูก และ ให 0 คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ 

หรือเลือกตอบมากกวา 1 ในขอเดียวกันแลวนําผลตางของคะแนนกอนเรียน

กับคะแนนหลังเรียนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูรายงานไดทําการวิเคราะหขอมูลและได

ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

1. คาคะแนนเฉล่ีย โดยใชสูตรดังนี้ 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสูตรดังนี้ 

3. วิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อศึกษาความ

แตกตางของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 

คะแนนจากการทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาการโปรแกรมเชิงโครงสราง กอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือ

ประสม ของกลุมตัวอยาง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สรุปไดวา การเรียนวิชาการโปรแกรมเชิงโครงสรางดวยส่ือประสม ของ

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การสรางบทเรียนส่ือประสมนั้นยังสามารถพัฒนาตอไป โดยมี

แบบฝกหัดทบทวนหลังเรียนใหนักเรียนทดสอบและทราบผลในทันที หรือ

พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI นั่นเอง จะทําใหผูสอน

ประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเองไดดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ ปวส.2 จํานวน 

10 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอบผานเกณฑ 

_______________________________________________________ 
 

ผลของการใช Google classroom ที่มีตอพฤติกรรมการสงงานตรงเวลา 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอรรถนันท  บัวจีน 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

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 ๆ โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดความคิด

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 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 

รหัสวิชา 39018501 ใหกับนักเรียนระดับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปที่ 2 หอง 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ไดพบปญหาและอุปสรรคในการสงงาน เชน การสงงาน

ลาชาไมตรงเวลา ของนักศึกษาอยูบอยคร้ังซ่ึงครูไมสามารถวัดทักษะและ

ความกาวหนาของนักศึกษาได ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความตองการที่จะแกไข

ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการสงงานโดยลดอุปสรรคใน

การสงงานแบบปกติ ใหสงงานผาน Google Classroom ที่สามารถสงงาน

ไดตลอดเวลาและทุกที่ที่นักเรียนมีสัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลของการสงงานผาน Google Classroom 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการสงงานตรงเวลากอนและหลังการใชการสง

งานผาน Google Classroom 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง 1 ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 26 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 มาใชในการ

เก็บขอมูลการสงงาน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชการสงงานดวย Google Classroom 

4. เปรียบเทียบผลการสงงานกอนและหลังใชการสงงานดวย 

Google Classroom 
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สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง 1 จํานวน 26 คน มีพฤติกรรมการสง

งานไดตรงตอเวลาดีขึ้นตามลําดับ สงผลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป

ตามแผนการจัดการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. สามารถนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา

ของนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สามารถนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา

ของนักศึกษาใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ภายในวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําไปวิจัยเกี่ ยวกับการใช  Google Classroom เพื่ อปรับ

พฤติกรรมการสงงานของนักศึกษา ระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อศึกษาการปรับ

พฤติกรรมการสงงานของนักเรียนนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการสงงาน

ไมตรงเวลา ของนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. เปนแนวทางในการแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา ของ

นักศึกษาใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ในวิทยาลัย 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง ความรูทัว่ไปเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ของนักเรียนระดบั ปวช.3 การโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑารัตน  บรรณาลังก 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรู

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมากในอนาคต บุคลากรของชาติทุก

คนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อรับ

ความกาวหนาที่กําลังจะมาถึง และท่ีผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูป

การศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาในวงการศึกษา 

โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น ทั้งใน

ระดับประถมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา มีการระบุในบัญญัติ 10 ประการ

วา โรงเรียนตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนหองเรียน หองสมุด 

หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ครบถวน 

โดยใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นดวย อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ

ทางการศึกษา พ.ศ.2542 จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศนทางดานการศึกษา

เนนหนักลงไปที่คน วิสัยทัศนของการศึกษาไทยไดกําหนดไววา พัฒนาคน

ไทยใหมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกแหง

ยุคโลกาภิวัตน เชน ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร เห็นความสําคัญ

ของวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีเปาหมายเพื่อมุงใหผูเรียนมี

ความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ 

และความถนัด เพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจและรูจักเลือกวิชาชีพที่เปน

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

รายวิชาคอมพิวเตอรวิชาแรกของหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนตนและ

เปนวิชาที่นักเรียนทุกคนควรเรียน คือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

จุดประสงคของรายวิชานี้ เพื่อตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน บทบาทและ

ความสําคัญของคอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศและสามารถใชคอมพิวเตอร

ในการประยุกตใชงานของนักเรียนได ประกอบกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษามีความพรอมทางดานเคร่ืองมือที่จะสามารถทํา

เปนระบบเครือขายการส่ือสารขอมูลภายใน ทําใหสามารถสรางส่ือการเรียน

ที่ใชกับระบบคอมพิวเตอรเครือขาย ซ่ึงจะเปนส่ือที่มีความประหยัดดานการ

ผลิตและการเผยแพร โดยไมตองผานระบบการพิมพ จึงควรมีการผลิตส่ือ

การเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเนื่องจากลักษณะของกระบวนวิชาเปนลักษณะของการบรรยายโดย

ครูผูสอนอยูหนาชั้นเรียน ซ่ึงมีความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่

ใชสอนวิชาดังกลาวอยูแลว และสามารถใชไดดีกับส่ือการสอนประเภทการ

นําเสนอขอมูล บทเรียนคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการผลิตส่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใน

รูปแบบของ E-Book ซ่ึงพัฒนาจากโปรแกรม flip Album 5 Pro และอาศัย

คอมพิวเตอรที่สามารถเอื้อประโยชนในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนยัง

สามารถเรียนรูดวยตนเองจากส่ือ E-Book นี้ ซ่ึงเปนวิธีการที่สอดคลองกับ

แนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหการเรียนการสอนยึดเอาผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Student Centered) จากที่เมื่อกอนยึดผูสอนเปนศูนยกลาง 

(Teacher Centered) โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อ ใหนัก เรียนแตละคนได

พัฒนาการเรียนรูของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลักพื้นฐานที่วา 

นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลา

เดียวกัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของ E-

Book เร่ือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน E-Book โดยใช

เกณฑ 80/80 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชและหลัง

การใชส่ือการเรียนการสอน E-Book รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลังการใชส่ือการเรียนการสอน E-Book สูง

กวากอนการใชส่ือการเรียนการสอน E-Book 
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ ผูวิจัยสรางขึ้น เอง มี ลักษณะเปน

แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ครอบคลุมเนื้อหา

สาระตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัย

ไดตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก ความตรง ความเปนปรนัย 

ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนก และความยากงาย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ใชคาสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉล่ียของ

กลุม 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชวิเคราะหการกระจายของ

คะแนน 

3. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ใชตรวจสอบคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการสอนของครูผูสอน 

4. คา t-test (Dependent) ใชในการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม เร่ือง ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยการใชส่ือการเรียนการสอน E-Book ในคร้ังนี้มีผล

การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เร่ือง 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยการใชส่ือการเรียนการสอน E-

Book ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการ

โรงแรม พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 

6.15 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 13.66 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น 

เมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีคา 1.24 

ในขณะที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีคา 1.65 ซ่ึง

เปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงขึ้น แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมี

คะแนนกระจายกันมากขึ้นแตไมมากนัก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบ

หลังเรียนมีคาการกระจายของคะแนนมากกวาการทดสอบกอนเรียน เปน

เคร่ืองชี้วาการสอนตามแผนการเรียนรูนี้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใหสูงขึ้น แตยังไมสามารถทําใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนไปไดใน

ระดับที่ใกลเคียงกัน จึงควรหาขอบกพรองเพื่อแกไขปรับปรุงในคร้ังตอไป 

จากคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังเรียน ไดคํานวณคา

ของประสิทธิภาพของการสอนของครูดวยคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 

พบคา C.V. = 12.07% ซ่ึงถือวามีคุณภาพการสอนในระดับปานกลาง 

จึงกลาวไดวา การจัดกิจญกรรมกระบวนการเรียนรู การใชส่ือการ

เรียนการสอน E-Book มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

ในงานอาชีพ เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใหสูงขึ้นเปนที่นา

พอใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถใชส่ือการเรียนการสอน E-Book ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

2. สามารถใชส่ือการเรียนการสอน E-Book สอนซอมเสริมแทน

ผูสอนหรือใชในเวลาที่ผูสอนไมสามารถเขาสอนได โดยผูเรียนสามารถศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

3. ผูสอนไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

4. เปนประโยชนตอครูผูสอนที่สอนวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถ

นําส่ือการเรียนการสอน E-Book นี้ไปใชสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ได 

5. ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน หรือ

ผูที่สนใจที่จะทําการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-Book ตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการตลาด 
 

ผลการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method)  

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน วชิากลยุทธการตลาด 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเบญจง  วรรณมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

 บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มี

ผลผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกวา 

ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิดใน การปฏิรูปการศึกษา

ดวย ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกลสําคัญท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพของ

บุคคลเพื่อใหบุคคลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของประเทศใหอยูรอดและทุกคนมีความสุขสาระสําคัญของการปฏิรูป

การศึกษา การแสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ซ่ึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอน

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทา 

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน (สมภพ สุวรรณรัฐ,มปป. : 1) 

โดยสภาพปญหาดังกลาวชี้ใหเห็นวา ปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไข เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในยุค

ปจจุบัน ยังไมเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เนื่องจากผูสอน

ยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่ตนเคยไดรับในสมัยเปนผูเรียน และผูสอนยัง

สอนตามความตองการของตนเอง โดยไมสนใจวาผูเรียนจะไดรับการเรียนรู

ตามท่ีผูสอนไดถายทอดหรือไม และไมสนใจวาวิธีการสอนของตนเองจะ

เหมาะสมกับผูเรียนหรือไม จึงทําใหการสอนของผูสอนขาดประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

เนนกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและการสรางองคความรูดวยตนเอง

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและ

คุณลักษณะ ที่พึงประสงคสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ

นําเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work 

Method) มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธการตลาด เพื่อศึกษา

วิธีการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาด และเพื่อเปน

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method)   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชากลยุทธการตลาด

กับเกณฑ 70% 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการ

ใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

สูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการ

ใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

เปนไปตามเกณฑรอยละ 70  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 496 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการตลาด จํานวน 15 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน เร่ือง กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

นําเขาสูบทเรียน 

นําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเร่ืองกลยุทธชอง

ทางการจัดจําหนาย และมีการต้ังคําถามกับผูเรียน 

ขั้นสอน 

ผูสอนอธิบาย รวมกันซักถามและอภิปราย เร่ืองกลยุทธการ

สงเสริมการตลาด ผานส่ือพาวเวอรพอย เมื่อรวมกันอภิปรายและทําความ

เขาใจเรียบรอยแลว ผูสอนแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน 

หรือใกลเคียงกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูเรียนดวย โดยแตละกลุม 

จะตองประกอบดวย เด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออน ผูสอนอธิบาย

กิจกรรมใหผูเรียนเขาใจ และใหผูเรียนดําเนินการตามกิจกรรม ผูสอนสังเกต 

การทํางานกลุม คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เมื่อมีปญหา หรือไมเขาใจ 

ขั้นสรุป 

ผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอกิจกรรมทางการตลาด โดย

สมาชิกทุกคนตองรวมนําเสนอผลงาน เมื่อนําเสนอเสร็จ รวมกันแสดงความ

คิดเห็น ซักถามขอสงสัย และผูสอนวิทยากรสรุปเนื้อหา 

2. แบบทดสอบระหวางเรียนเร่ืองกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

3. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) 

2. ดํ า เนิ น ก าร ใช ก ระ บ วน ก า รก ลุ ม  (Committee Work 

Method) โดยมีขั้นตอนตามแผนการสอน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังการใชกระบวนการกลุม (Committee 

Work Method)  

4. เป รียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการใช

กระบวนการกลุม (Committee Work Method) 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. นําแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน มาหาคาเฉล่ีย คารอยละ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาคาความแตกตางของขอมูล 

2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 
   

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียน รูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชากลยุทธ

การตลาด ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 15 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล และ

อธิบายได ดังนี้ 

1. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

กลยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

กลุม (Committee Work Method) สูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยพบวา

นักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 จํานวน 15 คน  มีคะแนนเฉล่ีย

กอนเรียน เทากับ 19.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.780 คะแนนเฉล่ีย

หลังเรียน เทากับ 28.39 คาเบี่ยงเบนมารฐาน เทากับ 2.510 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กลยุทธการตลาด เร่ืองกลยุทธ

การสงเสริมการตลาด หลังเรียน โดยการใชผลการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการกลุม (Committee Work Method) สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากล

ยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) เปนไปตามเกณฑรอยละ 70 ผลการวิจัย

พบวานักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 มีคะแนนเฉล่ียวิชากลยุทธ

การตลาด เร่ืองกลยุทธการสงเสริมการตลาด หลังเรียนเทากับ 38.39 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนน

เฉล่ียหลังเรียนมากกกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการชั้นเรียนอาจจะสงผล

ตอความสนใจมากขึ้น เชน การใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมกันเสนอ

ความคิดเห็น อาจจะทําใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจมากขึ้น 

2. ในบางกรณีอาจสงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอยอดของความรู

ดวยการสืบคนขอมูลตอเนื่อง เปนตนวาการสืบคนขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

การการเจริญเติบโตของสินคาเทคโนโลยีตาง ๆ หรือสินคาแบรนดดังทั่วโลก

ที่มีมูลคาสูงสุด ศึกษาแลวนําเสนอตอเพื่อนรวมชั้นเรียน อันเปนอีกหนทาง

หนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพดานการอานและการสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง 

ซ่ึงจะเปนการปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึง

ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงมีผลกระทบตอการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรง 
 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ

การตลาดสูงขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากขึ้น 

3. เพื่อใหผูที่สนใจสอนวิชาเดียวกันไดศึกษาและนําไปใชสอนได 

4. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 

ปการศึกษา 2563 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางจารุวรรณ  ไทรทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มาเกื้อหนุน 

ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและส่ิงที่สําคัญที่สุด

คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มีความอดทน 

ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวย

ความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึง

จะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปน

แนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของ

ชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยให

เกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทํา

ใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการ

ปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง

และพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคมและประเทศก็

จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปน

พื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิง่ขึ้น 

ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมาก 

ในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด จาก

การเปนคุณครูที่ปรึกษานักศึกษา ปวส.2 การตลาด 2 มีหนาที่ดูแลนักเรียน

ดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและนอกหองเรียน พบวา 

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความ

รับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการ

เรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการ

เรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรูเสริมแรง และ

ทฤษฎีแรงจูงใจ มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็ม
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ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปนการ

ปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 ที่ลงทะเบียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ จํานวน 32 คน  

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 ที่ลงทะเบียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ จํานวน 5 คน  
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยัไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทํา

ของสกินเนอร ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความ

รับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ 

ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 1 ปการศึกษา 25563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ที่ทดลองวิจัย 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา  

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวย

ตัวเองโดยการสังเกต ใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียน

ของแตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจ

เสริมแรงโดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่เขาสอนแตละวิชา 

ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักศึกษา

ระดับ ปวส.2 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีความเอา

ใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่ เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน 

2. จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

พบวา นักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอ

การเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบวา ในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํา

งานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่ครู

สอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะ

ชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไข

โดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลา

และต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่

และการเรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตาม

จุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหเปนผูมีวนิัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

การตลาด ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาทักษะการเขยีนแผนธุรกิจโดยใชการสอนการฝกปฏิบตัิจาก

ประสบการณจริง วิชาการจดัการธุรกิจขนาดยอม ของนักศึกษาระดบั 

ปวส.2 การจดัการทั่วไป วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายคมกริช  พลเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนการสอนดานการตลาด โดยเฉพาะดานการเขียนแผน

ธุรกิจ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ไดพยายาม

ป รับการเรียน เป ล่ียนการสอน เพื่ อพัฒนาการเรียนการสอนให มี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง มีความรู ความเขาใจดานการเขียนแผนธุรกิจ สามารถ

นําความรูไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ท่ีผานมา

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดวางแผนการสอนดวยวิธีท่ีหลากหลาย 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

สอบถามวาเม่ือวานนี้ผูประกอบการวางแผนวาจะดําเนินธุรกิจอยางไร เชื่อ

วาผูประกอบการบางรายอาจจะยังพอตอบได แตไมนาจะเปนทุกรายที่ตอบ

ได แตถาถามวาแลวที่วางแผนไวเมื่อเดือนที่แลวเปนอยางไร อาจมีเพียง

ผูประกอบการเพียงสวนนอยหรือไมมีเลยที่จะสามารถบอกได โดยเฉพาะถา

ตองมีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวางแผนการตลาด เมื่อตน 

ปกับปลายป หรือบอกไดวาส่ิงที่ธุรกิจไดดําเนินการไปจริงๆนั้น เปนไปตาม

ส่ิงที่เคยวางแผนไวในสมองหรือไม ดังนั้นการเขียนส่ิงท่ีกล่ันกรองจากการ

วิเคราะห SWOT และการวางแผนการตลาดกอนตรงกลุมเปาหมายไดผล

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการคิด

วิเคราะหใหมากขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนวิชาดังกลาวดวย

การทดลองเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกจิในรายการอายุ

นอยรอยลาน กับนักเรียนที่เรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจากการปฏิบัติดวย

ตนเองในรายวิชาเดียวกันมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยจะ

เร่ิมทดลองในวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2563 และทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การศึกษาทักษะการเขียนแผนธุรกิจโดย

ใชการสอนการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง วิชาการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอม ของนักเรียนระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถการเขียนแผนธุรกิจโดย

ใชการสอนการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง วิชาการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอมทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยฝกปฏิบัติการเขียน

จากประสบการณจริง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 14 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. หนังสือเรียนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

2. คูมือการเขียนแผนธุรกิจ 

3. แบบฟอรมการเขียนแผนธุรกิจ 

4. VDO รายการอายุนอยรอยลาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินการ

เขียนแผนธุรกิจ คือ แบบประเมินการเขียนแผนธุรกิจ 
 

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 
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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 ในสัปดาหท่ี 18  ซ่ึงเปน

สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

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

ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจ จากกรณี 

ศึกษาธุรกิจในรายการอายุนอยรอยลาน และเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจ

จากการปฏิบัติดวยตนเอง ในวิชาเดียวกัน ใชสถิติ ความถี่ และt-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเรียนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ภาคเรียนที่ 

2/2563 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 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียน

แบบชุดฝกวิเคราะห Swot โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก 

ระดับประโยชนที่ ไดจากการทําชุดฝกวิเคราะห 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 

สรุปไดวา การทดลองนําการสอนจากธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

จากการรายการอายุนอยรอยลานมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ในวิชา การดําเนินธุรกิจขนาดยอม มีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักเรียนใหเพิ่มขึ้นทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น จากการทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนของนักเรียนพบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนน

ของนักเรียน โดยเปรียบเทียบกัน พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉล่ีย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเรียนแบบใชการฝก

ปฏิบัติจากรายการอายุนอยรอยลาน (กลุมทดลอง) คาคะแนนเฉล่ียสูงกวา

แบบการเรียนแบบจากประสบการณจริง (กลุมควบคุม) ซ่ึงเปนไปตามสมติ

ฐานที่ต้ังไววา ทักษะความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจโดยใชการฝกปฏิบัติ

จากรายการอายุนอยรอยลานมากกวาการเรียนแบบจากประสบการณจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบและการนาผลการวิจัยไปใช 

ควรศึกษาจากหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและให

นักเรียนทําควบคูไปกับธุรกิจจริง 
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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 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

โดยการใชเสริมแรงทางบวก 
 

ผูวิจัย นางสาวโสภิดา  จันทรแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2563 
 

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 และการหาเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่

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 ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการใชการ

เสริมแรงทางบวก โดยใหคะแนนเพิ่ม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชนและมี

เจตคติที่ ดีตอการสงงานที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 35 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ไดสรางขึ้น เปน

แบบบันทึกผลการสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชาสถานการณทางการตลาด 
 

การวเิคราะหขอมูล 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด กลุม 

1 ในรายวิชาสถานการณทางการตลาด 

2. รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียน สงบันทึกขอมูลจาก

การสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการใหแรงเสริม 

3. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียน การใหแรงเสริมมา

เปรียบเทียบกับหลังจากการใหแรงเสริม 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การใชแรงเสริมเพิ่มการสงงานของนักเรียน โดย

ใหคะแนนในการสงงานแตละคร้ัง โดยกอนการใชแรงเสริมพฤติกรรมการสง

งานของนักเรียน คิดเปนรอยละ 37.14 แตหลังจากที่ใชแรงเสริมทางบวก

โดยใหคะแนนเพิ่มกับนักเรียน พฤติกรรมการสงงานของนักเรียน คิดเปน

รอยละ 94.28 การใหแรงเสริมทางบวกคือ การใหคะแนนเพิ่มสามารถลด

พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนทั้ง 35 คน ได

เปนอยางดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดรับคะแนนเปนแรงเสริม มี

ความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดรางวัลหรือคําชมเชย จึง

สามารถนําวิธีการนี้ไปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนตอไป 
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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 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการขาดทักษะการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 

โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563   
 

ผูวิจัย นางสาววลัยภรณ  ดูเพชร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 กลาววา “การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (Children Center) กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ” และมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคทุก

วิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือ

การเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ

รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลง

วิทยาการประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี

การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก

ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.

2559 มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเปน

เกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ

การประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาตรฐานที่ 3 ดานการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอน

รายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชาหรือกําหนด

รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

และความตองการของตลาดแรงงาน 

ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา พบวา นักศึกษา

สวนใหญขาดความเขาใจเร่ืองสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 

7P’s ปญหาดังกลาวอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดปญหาการเรียนในระดับชั้นที่

สูงขึ้นและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 ขณะทํา

การเรียนการสอนนักศึกษาไมสามารถอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบได 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการการเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการ

วิเคราะหสวนผสมทางการตลาด โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการ

วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

หลังจากที่เรียนโดยใชชุดแบบฝก การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สูง ชั้ นปที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีว ศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ ชุดแบบฝก 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สวนผสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชชุดแบบฝกเพื่อนําไปวิเคราะห โดยใช

กระบวนการใชแบบฝก ในรายวิชาการสรางตราสินคา เปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล มีแนวทางในการสรางชุดแบบฝกทักษะเพื่อการวิเคราะห

สวนผสมทางการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลการทองจําของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 

จํานวน 32 คน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบทดสอบชุดแบบฝกการวเิคราะห 

4. ใหนักศึกษาทําชุดแบบฝก 

5. ครูจดบันทึก 

6. สรุปผลการวิเคราะหจากแบบทดสอบชุดฝกการวเิคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาสถิติ t-test dependent 

นําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลแลวจึงทําการสรุปผลการวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากวิธีการเรียนการสอนโดย

ใชชุดแบบฝกวิชาการตลาดบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 และเสนอแนะขอมูลที่

เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขในการวิเคราะหใหดียิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการใชชุดแบบฝกมีคาเฉล่ียกอนเรียน 6.77 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 4.52 และคาเฉล่ียคะแนนหลังเรียน 10.53 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 4.22 จากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนกอนเรียนและหลัง

เรียน มีคา t-test -13.91 และคา Sig. เทากับ .000 พบวาคะแนนหลังเรียน

สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การ

ใชชุดแบบฝกทําใหทักษะการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 

กลุม 1 ดีขึ้น และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกที่

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

4.58 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกที่เกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.58 เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ประเด็นแบบฝกชวยใหนักเรียนมีความสามารถและ

เกิดวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดได อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 

4.70 รองลงมา กิจกรรมในแบบฝกหัดทําใหนักเรียนรูเกี่ยวกับสวนประสม

ทางการตลาดเพิ่มขึ้น เขาใจความหมายไดดี นําไปใชไดอยางถูกตอง อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.68 และขอที่คาเฉล่ียตํ่าสุด คือ แบบฝกมีขนาด

ตัวอักษรที่เหมาะสม คาเฉล่ีย 4.43 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สถานศึกษาควรมีนโยบายในการสรางส่ือการสอนตาง ๆ ใหทันสมัย

และจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนสามารถสรางส่ือดวยเทคนิคพิเศษตาง ๆ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ควรปรับปรุงแบบฝกอยางตอเนื่องเพื่อใหไดกรณีศึกษาที่

สอดคลองกบัสภาวะการตลาดในปจจุบัน 

2. ครูผูสอนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสามารถนําแบบฝก

นี้ไปใชกับนักศึกษาปการศึกษาตอไป 

3. สถานศึกษาสามารถนําแบบฝกนี้เผยแพรผานเว็บไซตของ

วิทยาลัยฯ เพื่อใหบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจนําไปใชประโยชน

เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 

2. สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดทักษะและความ

เขาใจตามกระบวนการวิจยัและทักษะตาง ๆ ในการเรียน 

3. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังใชชุด

แบบฝก 

4. ไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลน วิชาการขายเบื้องตน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวกมลชนก  พลเดช 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนออนไลนนั้นมีขอจํากัดเร่ืองความพรอมสวนบุคคลมากมาย 

โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยูตางจังหวัดที่คุณครูก็ยังไมมีความคุนชินกับ

โปรแกรมตาง ๆ นักเรียนก็ไมมีอุปกรณ รวมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ไมดี

นัก หนวยงานที่เกี่ยวของตองวางแผนอยางจริงจังวาจะสนับสนุนคุณครูนับ

แสนคนอยางไร ตองประเมินความพรอมอยางรอบดาน เปาหมายที่แทจริง

ของการศึกษาก็คือการพัฒนาผูเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ

ถกเถียง การมีปฏิสัมพันธกัน ถึงแมวาการเรียนออนไลนจะมีขอจํากัดและ

อุปสรรคบาง “วิกฤติในคร้ังนี้ทําใหสถาบันการศึกษาทั้งผูเรียนและผูสอนได

ปรับตัวใหชินกับการเรียนออนไลน หลายวิชาเร่ิมเห็นทิศทางความเปนไปได
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ในการเรียนออนไลน ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนจากส่ิงที่เคยทํามา” ส่ืออะไรที่

เปนออฟไลน เชน ส่ือพาวเวอรพอยต ตองมีหนาที่ทําใหมันเปนออนไลนให

ได อยางเบื้องตน มีการตอยอดจากเดิม จากที่ทําเว็บไซตไมเปนเลย ก็ตองมี

การพัฒนาตัวเอง ขวนขวายหาความรูวาการทําเว็บไซตเว็บหนึ่งจะทําได

อยางไรบางก็ตอยอดมาใช Google Site เปนอีกหนึ่งชองทางที่ใหนักเรียนได

เขาไปเรียนรู แลวก็ทํา Google Classroom ก็คือมีการเชิญนักเรียนเขามา

ภายในหอง แลวก็เอาเว็บไซตของเราแปะไปใหนักเรียนแลวก็เขาไปเรียนรู

ภายในน้ัน แลวถามวาเราจะมอบหมายงานไดอยางไร เราก็จะส่ังผาน 

Classroom ได” โดยในการเรียนวิชาการขายเบื้องตนนั้น บางสวนในเนื้อหา

ตองเรียนทฤษฎีซ่ึงในชวงของการเรียนออนไลนผูสอนไดสังเกตเห็นวา

นักเรียนบางคนจากในหองเรียนชอบนั่งหลังหองและไมมีความโดดเดนใน

การเรียน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําวิจัยในชั้นเรียน หัวขอ “การศึกษา

พฤติกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลนในรายวิชาการขายเบื้องตน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนดวยรูปแบบออนไลนในรายวิชา

การขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบออนไลน 

วิชาการขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 27 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอน (อธิบายลักษณะ วิธีการ

สราง วิธีการหาคุณภาพ) 

1. หนังสือเรียนวิชาการขายเบื้องตน 

2. แอพพลิเคชั่นออนไลน 

3. Google Classroom 

4. เกมส Kahoot 

5. PowerPoint 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียน โดยการสังเกตผูเรียน แบงออกเปน 

สวนที่ 1 เลขที่ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนออนไลนและพฤติกรรมการเรียนใน

ชั้นเรียน 

แบบประเมินความคิดเห็น คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนออนไลน แบงออกเปน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-list) ไดแก เพศ อายุ ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนและขอมูลการใชอินเตอรเน็ตเบื้องตน เปนตน 

สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนออนไลน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ใชเกณฑ 5 ระดับ ของ ลิเคิรท (Likert’s scale) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน ได

ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรมกู

เกิลฟอรม (Google Form) 

2. เก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทําการกระจาย

แบบสอบถามออนไลนไปยังกลุมสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก กลุมไลน 

3. ผูวิจัยไดนําผลของการทําแบบสอบถามออนไลนมาพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบ ไดชุดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ

ครบถวน จํานวน 27 ชุด ที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไปได 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ

ออนไลน ในรายวิชาการขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดวยสถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ โดยใช t-test ดังนี้ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม (สําหรับครูผูสอน) วิเคราะหดวยสถิติ 

พฤติกรรมการเรียนออนไลนและพฤติกรรมการเรียนในชั้น

เรียน ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา สถิติ ความถี่ รอยละ 

2. แบบประเมินความคิดเห็น คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนออนไลน (สําหรับผูเรียน) วิเคราะหดวยสถิติ 

2.1 ขอมูลทั่วไป นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ความถี่รอยละ 

2.2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉล่ียและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.3 ขอมูลทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติ t-test ในการทดสอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน (สําหรับครูผูสอน) 

จากการสังเกตการเรียนการสอน ผูสอนสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนออนไลนและพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ 1 พบวา นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมการสนทนา

โตตอบกับครูผูสอนในการเรียนแบบออนไลนมากกวาการเรียนในช้ันเรียน

และมีความสนใจกิจกรรมการเลนเกมสออนไลน Kahoot กระตือรือรนใน

การเรียนมากกวาการเรียนในหองปกติ แตโดยภาพรวม จากการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนมีรอยละที่เทากัน ทั้งการเรียนแบบปกติในชั้นเรียนและ

การเรียนแบบออนไลน คิดเปนรอยละ 63 
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2. แบบประเมินความคิดเห็น คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนออนไลน (สําหรับผูเรียน) 

2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน

การสอนออนไลน (สําหรับผูเรียน) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง รอยละ 82 ประสบการณการเรียนออนไลนนักเรียนเคยเรียน รอยละ 

91 และไมเคยเรียน รอยละ 9 อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนคือมือถือ 

รอยละ 86 และคอมพิวเตอร รอยละ 14 วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต

สวนใหญนักเรียนแชท รอยละ 31.8 รองลงมาดูหนัง รอยละ 27.3 สถานที่

ใชในการเรียนออนไลนสวนใหญเรียนออนไลนที่บาน รอยละ 91 และหอพัก 

รอยละ 9.1 รูปแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบการเรียนในชั้นเรียน รอยละ 

59 รองลงมาชอบการเรียนแบบผสมผสาน รอยละ 22.7 และสุดทายการ

เรียนแบบสอนสด รอยละ 18.2 

2.2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียน

การสอนออนไลน สวนใหญมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนมากขึ้น และมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น มาเปนอันดับ 1 อยูในระดับดี ( X  = 

4.18, S.D. = .501) รองลงมา มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น อยูในระดับดี 

( X  = 4.09, S.D. = .684) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด

คือเร่ือง รูสึกเสียเวลา อยูในระดับพอใช ( X  = 3.05, S.D. = .844) 

3. การทดสอบสมมติฐาน เพศมีผลตอพฤติกรรมการเรียนดวย

รูปแบบออนไลนในรายวิชาการขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผลการวิจัย

พบวา คา Sig สวนใหญมากกวา 0.05 ยอมรับ สมมติฐาน Ho : เพศไมมีผล

ตอพฤติกรรมการเรียนดวยรูปแบบออนไลนในรายวิชาการขายเบื้องตน ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การทําวิจัยควรจะมีการเพิ่มของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 

2. ควรนํารูปแบบและกระบวนการศึกษาคร้ังนี้เปนแนวทางใน

การทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบพฤติกรรมการเรียนดวยรูปแบบออนไลนในรายวชิา

การขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ทําใหทราบความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบออนไลนใน

รายวิชาการขายเบื้องตน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา

การขายเบื้องตน 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

การปรับพฤติกรรมการไมสงงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

ในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาการตลาด กลุม 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนิสารัตน  สอดจิตต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น หากใชให

ถูกวิธีก็จะนํามาซ่ึงประโยชนแตหากใชในทางที่ผิดก็นํามาสูความเสียหายใน

หลาย ๆ ดานได โดยเฉพาะในปจจุบันนักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมการติด

ส่ือโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทําใหสมาธิในการเรียนลดลง การจัดการเรียนการ

สอน ผูสอนไดทําการสอนโดยวิธีการบรรยาย  ปรากฏวานักศึกษาไมสนใจที่

จะฟงการบรรยาย และไมจดบันทึกการเรียนการสอน และไมสนใจที่จะอาน

หนังสือเพิ่มเติมเทาที่ควร นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบใน

การสงรายงาน การบานและงานที่ไดมอบหมายอีกดวย สงผลตอคะแนนเก็บ

ในรายวิชา ทําใหผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลงเร่ือยๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่

จะทําการปรับพฤติกรรมการสงงาน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากที่ไดทําการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนวามีความแตกตางกัน

หรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่ อ ป รับ พ ฤ ติ ก ร รม ก า รส ง งาน ข อ ง นั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 ในรายวิชา

การขายตรง รหัสวิชา 2202 2101 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการ

เรียนและการสงงานโดยการใชเทคโนโลยี 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 35 คน ซ่ึง

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บขอมูล 

แบบบันทึกการสงงาน แบงเปน 2 แบบ คือ 

1. แบบบันทึกการสงงานแบบปกติ 

2. แบบบันทึกการสงงานทางเทคโนโลยี (Google Classroom) 

9-10 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ “ดีมาก” 

7-8 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ “ดี” 

5-6 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ “ปานกลาง” 

3-4 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ “พอใช” 

1-2 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ “ไมดี” 

3. ใบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและการสงงาน 
 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 97 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการทําวิจัย คือ แบบบันทึก

การสงงาน โดยครูผูสอนมอบงานใหนักเรียนทําดังนี้  

1. กําหนดเนื้อหาในชิ้นงานใหนักเรียน 

2. สรางแบบบันทึกการสงงาน 

3. นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทดลองทํา 

4. ประเมินผลการทดลอง และนําไปปรับปรุงแบบทดสอบ 

5. ทําการทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนนักเรียนในการสงงานปกติโดยไมสงผานส่ือเทคโนโลยี 

2. จํานวนนักเรียนในการสงงานผานส่ือเทคโนโลยี (Google 

Classroom) 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การสงงาน   
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหผลจากจํานวนนักเรียนที่สงงานทั้งแบบสงงานปกติ

และสงงานผานส่ือเทคโนโลยี (Google Classroom) 

2. สังเกตพฤติกรรม 

3. บันทึกการสงงาน  
 

สรุปผลการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการไมสงงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ในรายวิชา 

การขายตรง  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 การตลาด 

กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 

2563  จํานวน 35 คน พบปญหา ดังนี้ นักเรียนบางคนมีปญหาเร่ืองการใช

งานอินเตอรเน็ต เชน อินเตอรเน็ตไมมีสัญญาณ  

ขอดี 

1. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและการสงงานมาก

ขึ้นและไมตองกังวลวาเพื่อนจะขอยืมชิ้นงานไปลอก เนื่องจากไดสงให

ครูผูสอนทาง Google Classroom เรียบรอยแลว 

2. สะดวกในการตรวจเช็ค เนื่องสามารถดูขอมูลการสง ทั้งวันที่

และเวลาที่สงได 

3. นักเรียนสวนใหญจะรีบสงตามกําหนดเวลา เนื่องจากครูมี

ส่ิงจูงใจเปนของรางวัล ทําใหนักเรียนสนุกและมีแนวรวมในการเรียนมากขึ้น 

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดเร่ิมทําการปรับพฤติกรรมการสงงานใน

ชั้นเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวาเมื่อครูส่ังงานและให

นักเรียนนํามาสงที่โตะของครูผูสอน นักเรียนสวนใหญจะสงไมตรงตาม

กําหนดเวลา โดยใหเหตุผลวาลืมนําชิ้นงานมาสง หรือเพื่อนยืมไปลอก 

นักเรียนบางคนนําชิ้นงานมาสงชา เมื่อสงก็แอบนํามาวางเปนลําดับตนๆ ทั้ง

ที่สงหลัง ทําใหยากตอการสังเกตความรับผิดชอบของนักเรียน ครูผูสอนจึง

ใหนักเรียนทํารายงาน 2 เร่ือง คือ รูปแบบของการขายตรง และการวางแผน

และเทคนิคการขาย โดยกําหนดใหนักเรียนสงรายงานเร่ืองรูปแบบของการ

ขายตรง ที่โตะของครูผูสอน ที่แผนกการตลาด และรายงานเร่ืองการวางแผน

และเทคนิคการขาย กําหนดใหสงงานผานทาง Google Classroom ให

นักเรียนแยกทําเปนรายบุคคล นักเรียนคนใดท่ีสงงาน 3 คนแรก จะไดรับ

ของรางวัล ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการสงงานมากขึ้น จากการสังเกต

พบวานักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น และเร่ิมรูจักใชเทคโนโลยีใหเปน

ประโยชน ใสใจการเรียนมากขึ้น  พูดคุยและเลนในชั้นเรียนนอยลง 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ส่ือการสอนในหองเรียนชํ า รุด  ไม ได รับการแก ไข  เชน 

โปรเจคเตอร จึงทําใหมีขอจํากัดในการใชส่ือเพื่อดึงดูดผูเรียน  

2. วิธีการสอน ส่ือที่ใชในการสอน จําเปนตองนําเทคโนโลยีใหมๆ 

ที่อยูในความสนใจของผูเรียนเขามาใชดวย 

3. การต้ังประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนมีสวน

รวม เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สรางบรรยากาศในการเรียน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

และการสงงานใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการ

เรียนดีขึ้น จะทําใหเกิดผลดีในระยะยาวตอไป 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 2202-2111 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 

ดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางสาวนริศา  มภีพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใหความสําคัญ

ตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหทุกคนมี

ประสิทธิภาพ มีความรูคูคุณธรรม โดยใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยาง

ทั่วถึงเทาเทียมกัน ซ่ึงเปนหลักประกันไดวา ครูผูสอน ผูเรียน มีเสรีภาพใน

การเรียนการสอน ชวยสงเสริม สนับสนุนใหคิดคนหรือหาวิธีการจัดการเรียน

การสอนใหม ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษา ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นจาก

สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนหัวใจของการศึกษา (กรม

วิชาการ : 2542) ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

มาตรา 24 (5) กําหนดใหครูผูสอน สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 ระบุใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับการศึกษา ดวย

เหตุผลดังกลาว “การวิจัยในชั้นเรียน” จึงเสมือนลมหายใจจําเปนตอชีวิต

ของครูผูสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา (อนงคพร สถิตภาคีกุล : 2541)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

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

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 23 (5) ไดระบุวา การ

จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
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ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ือง ความรู 

และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอยางมีความสุข มาตรา 

24 (5) ไดระบุไววาใหครูผูสอนใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  

และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถนําวิจัยไป

ใชพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบายมาตรฐาน

หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานใหสอดคลองกับ

มาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนาระบบคุณภาพ 

มาตรฐาน เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ (Occupation-

Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency  Standard) มาตรฐาน

การศึกษาวิช าชีพ   (Vocational - Education Standard) มาตรฐาน

สถานศึกษา (Institutional Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom -Action Research)  มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพ ที่ปรับใหมีการบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ครูจึง

จําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

นโยบายใหครูผูสอนนําวิจัยในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง

การเรียน เพื่อลดปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า นักเรียนหนี

เรียน ไมสนใจเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนวิชา

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน การคาและขอตกลงทางการคา แนวโนมการคาในกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยการแสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย

ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะหแนวโนมการคากลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและสถานการณ ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่คอนขาง

ยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซ่ึงที่ผานมาประสบปญหานักเรียนมีระดับความรูและหลักการ

รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า

กวาเกณฑ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบวัดผลการเรียน  ในฐานะครูผูสอน

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือ

นวัตกรรม เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การตลาด กลุม 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 คน ใชการสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ลักษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังนี้ ไดแก แบบทดสอบ 

2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบอิง

เกณฑแบบชนิดเลือกตอบ ซ่ึงดําเนินการสรางดังนี้ 

- ศึกษาเอกสารการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

- สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 

40 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียนเร่ือง ความรู

เบื้องตนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ใชในการทดลอง 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น ให

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวน นําขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ มาแกไขปรับปรุง 

- นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองใช กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

กลุมที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน 

3. นําแบบทดสอบ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2563 ตามขั้นตอน  (สลาวิน. 1995 : 326) ดังนี้ 

1. ขั้นนํา ครูทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียน ซ่ึงเนื้อหาที่ตอเนื่องกับ

เนื้อหาใหมที่จะเรียนเปนพื้นฐานของเนื้อหาใหม และไดทําการทดสอบ โดย

ใหนักศึกษากลุมทดสอบ จํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบกอนการทําสอน 

2. ขั้นสอน ครูใหนักเรียนแบงกลุมโดยคละความสามารถ ให

ความรูหรือเนื้อหาใหม โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และดําเนินการสอน เร่ือง 

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย 

3. ขั้นฝกทักษะ ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาฝกทักษะ โดยครู

เปนผูกําหนดกรอบฝกทักษะหรือแบบฝกหัด นักเรียนภายในกลุมตองชวย

เพื่อนเมื่อพบขอผิดพลาด 

4. ขั้นทดสอบ ครูนําเอาแบบทดสอบมาวัดวาใครมีความรูมากนอย

เพียงใดหรืออาจจะวัดจากพฤติกรรมการทํางานกระบวนการในการทํางาน 

ถาไมผานเกณฑเพื่อนในกลุมตองไปชวยเหลือและแกไขขอบกพรอง โดยให

นักเรียนกลุมทดสอบทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน 

5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปที่ไดจากการเรียน นําเสนอ

หนาชั้นเรียน แลวนําคะแนนของแตละกลุมมาเปรียบเทียบเรียงลําดับคะแนน

มากนอยใหรางวัลกลุมที่ทําคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยไดดําเนินการตรวจให

คะแนน 40 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน คือ เลือกถูกให 1 คะแนน 

เลือกผิดให 0 คะแนน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะห เปรียบเทียบ โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอน – หลังการเรียนของ

นักเรียน สาขาวิชาการตลาด   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 

3 กลุม 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อน ชวยเพื่อน โดยใช

แบบทดสอบ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน – หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน สาขาวิชาการตลาด   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 กลุม 1 โดยมีการต้ังเกณฑคะแนน 

ซ่ึงนักเรียนจะตองผาน รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคากลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202 - 2111 เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียน สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 กลุม 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน  นักเรียน  มีคะแนนเฉล่ียรวม 15 คะแนน หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  คะแนนเฉล่ียรวม  31 คะแนน ซ่ึงจากผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเฉล่ียรอยละ 46  มากกวากอนการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเฉล่ียรอยละ 34  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น   
 

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 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการสงงานของนักเรียนระดบั ปวช.3 การตลาด กลุม 2 

วิชาการขายออนไลน รหัสวิชา 2202-2113 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฏฐกันย  บัวมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ศ.ศบ.การจัดการท่ัวไป 

(การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มาเกื้อหนุน 

ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและส่ิงที่สําคัญที่สุด

คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ อดทน ขยันขันแข็ง 

ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น 

ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรม

ที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับ

บังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบ

ความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่ผูเรียนสามารถตอบคําถาม

ที่ผูสอนถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่ผูเรียนรูวาส่ิงที่ผูเรียนกําลังเรียนคือ

อะไร สามารถใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ผูสอนกําลัง

สอนหรือไม และสามารถนําส่ิงที่ผูสอนสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น 

ๆ ไดหรือไม ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ผูเรียนตองทําเอง ผูสอนไมสามารถจะทําให

ได ส่ิงที่ผูสอนจะทําไดคือ ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสราง

บรรยากาศการเรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้ การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คือ ตองทําใหผูเรียนเรียนอยางกระตือรือรน และ

ตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ผูสอนสามารถสรางบรรยากาศแบบนี้ได

จากการจัดชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการ

หาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมา เพื่อจะไดรับรูวาตัว

ผูเรียนเองกําลังทําอะไรอยู ควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุม เพื่อที่จะ

ไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรม

ในหองเรียน ควรจะใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม เลือกการบาน 

และเลือกกลุมคนที่เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย ผูเรียนควรจะรู

วาผูเรียนถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่

ผูเรียนเรียนนั้นเหมาะสมหรือไม และสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนวาผูเรียนในชั้นมี

ความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดใหผูเรียนทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน 

นอกจากนี้ผูสอนควรจะใหความสําคัญกบัการสอนใหผูเรียนตระหนักวากาํลัง

เรียนอะไรและเรียนอยางไร ไดอาร่ีเปนส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถบันทึก

กระบวนการเรียน งานที่ทํา และยังเปนส่ือที่ผูสอนและผูเรียนจะติดตอส่ือสาร

โดยไมจําเปนตองนําเร่ืองนั้นเขามาพูดในหองเรียน การเขียนไดอาร่ีจะชวย

ใหผูเรียนไดคิดยอนไปถึงกระบวนการที่เรียนรูแลวเขียนบรรยายออกมา การ

ที่ผูเรียนตองเขียนบรรยายถึงวิธีการและขั้นตอนในการเรียน จะชวยให

ผูเรียนตระหนักถึงกระบวนการการเรียนรู ขอดีและขอดอยของตัวเอง ซ่ึงจะ

ทําใหสามารถรูตัวและปรับปรุงตัวได และยังทําใหรูวากําลังเรียนอะไร 
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สวนผูเรียนในระดับ ปวช.1 ปญหาในการเรียนรูที่พบมากคือ ไมสง

งานตามระยะเวลาท่ีผูสอนกําหนด ทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอน 

ผูสอนจึงควรรวมกันฝกผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของการตรงตอเวลา 

และความรับผิดชอบตอหนาที่ กระบวนการการเรียนรูจะชวยใหผูเรียน

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของตนเองได และสงผลตอความ

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถนําไปปรับใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันไดดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของผูเรียนระดับ 

ปวช.3 การตลาด 2 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน/การบาน

ของผูเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ใบงานปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน 

3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการสงงาน 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

1. คัดเลือกผูเรียนที่ขาดความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน 

2. เตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

3. เรียกผูเรียนเขาพบพูดคุยเพื่อแกปญหาเปนรายบุคคล 

4. ติดตามผลการสงงานในวิชาการขายออนไลน  

5. ตรวจสอบความรับผิดชอบเร่ืองพฤติกรรมการสงงานการขาย

ออนไลน 

6. รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อนําเสนอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการปลูกฝงความรับผิดชอบเร่ืองการสงงานของผูเรียนเร่ิม

จากแบบสํารวจการสงงานในวิชาการขายออนไลน รหัสวิชา 2202-2113 

จากแบบฝกหัดทายบท และใบงานจํานวน 8 ใบ และนําผลการบันทึกการสง

งานของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 2 จํานวน 26 คน จํานวน 1 

หองเรียน มาสัมพันธกับการบันทึกผลการสงงานของวิชาการขายออนไลน 

รหัสวิชา 2202-2113 เมื่อผูเรียนไดทําแบบฝกหัดทายบทที่ 1 คร้ังแรก 

ผูเรียนสวนใหญทํางานสงตามกําหนดเวลาที่มอบหมายให พบผูเรียน 7 คน 

ในหองไมสงงานตามกําหนด คิดเปนรอยละ 26.92 และผูสอนไดมอบหมาย

ใหกลับไปทํางานใหเสร็จ เพื่อสงงานในชั่วโมงเรียนหนา เมื่อผูเรียนไดรับการ

ฝกใหมีนิสัยที่ตรงตอเวลาในการสงงานและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อเปนพื้นฐานนิสัยท่ีดีใหกับผูเรียน หลังจากนั้นมีการแจงให

ผูเรียนทราบผลการสงงานของผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนไมต้ังใจทํางาน ทํางาน

เพื่อใหเสร็จ ๆ ไป จะไดไมโดนบันทึก ผูสอนแกไขโดยการใหผูเรียนกลับไป

แกไขงานที่ทํา เพื่อทําใหผูเรียนทราบวาการทํางานในคร้ังตอไปตองทํางาน

ใหเรียบรอยและเสร็จใหทันเวลาที่ผูสอนกําหนด ผลที่ไดผูเรียนเกิดการ

พัฒนาตนเองในการทํางานคร้ังตอไปไดดีขึ้น ผลการทํางานแบบฝกหัด 8 บท 

และใบงานปฏิบัติ 8 ใบงาน ผูเรียนมีการพัฒนาระดับการสงงานของตนเองดี

ขึ้นเปนลําดับ สําหรับผูเรียนที่ทํางานสงตรงเวลาเดิมอยูแลวก็มีการพัฒนาใน

ดานความเรียบรอยของงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาที่สอนในระดับ ปวช.3 

การตลาด 2 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

หลังจบการวิจัยผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึง

ประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการสงงาน และสามารถนําชิ้นงาน/ใบงาน

ไปใชในวิชาอื่น ๆ และผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน 

วิชาหลักการตลาด เรื่องการสงเสริมการตลาด ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนภาภรณ  สังขทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาในปจจุบันมุงเนนที่จะแกปญหาของชาติ และผลักดันให

ประเทศเขาสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีจุดประสงคที่มุงเนนตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพแกผูเรียน ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห มีทักษะในการจัดการ 

และทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันใหสามารถเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนหารสอน

ผูสอนตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความตองการของผูเรียน 

พยายามสอนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ และไดทํา

กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน

จะตองมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด และ

สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันในชั้นเรียน 

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 
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จากปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ

นําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มาใชในการจัดการเรียนการสอน

วิชาหลักการตลาด เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดและเพื่อเปนประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชาหลักการตลาดกับ

เกณฑ 70 %  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 548 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จํานวน 19 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน เร่ือง การสงเสริมการตลาด 

1.1 นําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเร่ืองชองทางการ

จัดจําหนาย และมีการต้ังคําถามกับผูเรียน 

1.2 ผูสอนอธิบายรวมกันซักถามและอภิปรายเร่ืองการสงเสริม

การตลาด ผานส่ือพาวเวอรพอย เม่ือรวมกันอภิปรายและทําความเขาใจ

เรียบรอยแลว ผูสอนแบงผูเรียนเปน 4 กลุม ๆ ละเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกัน 

แตละกลุมประกอบดวย เด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออน ผูสอนอธิบาย

กิจกรรมใหผูเรียนเขาใจ และใหผูเรียนดําเนินการตามกิจกรรม ผูสอนสังเกต 

การทํางานกลุม คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เมื่อมีปญหา หรือไมเขาใจ 

1.3 ผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอ โดยสมาชิกทุกคนตอง

รวมนําเสนอผลงาน เมื่อนําเสนอเสร็จ รวมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามขอ

สงสัย และผูสอนสรุปเนื้อหา 

2. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง ชองทางการจัดจําหนาย 

3. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง การสงเสริมการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชเทคนิคการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพือ่น 

2. ดําเนินการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยมี

ขั้นตอนตามแผนการสอน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการใชเทคนิค

การสอนแบบเพือ่นชวยเพื่อน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน มาหาคาเฉล่ีย คารอยละ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาคาความแตกตางของขอมูล 

2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน   
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน

วิชาหลักการตลาด เร่ืองการสงเสริมการตลาด นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน สามารถไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เร่ืองการสงเสริม

การตลาด หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวา

กอนเรียน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยีดิจิทัล มี

คะแนนเฉล่ียกอนเรียน 21.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.780 คะแนนเฉล่ีย

หลังเรียน 32.39 คาเบี่ยงเบนมารฐาน 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เร่ืองการสงเสริมการตลาด 

หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หลักการตลาด เร่ืองการสงเสริมการตลาด หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการ

สอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนไปตามเกณฑรอยละ 70 ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยีดิจิทัล มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 32.39 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนนเฉล่ีย

หลังเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการชั้นเรียนอาจจะสงผล

ตอความสนใจมากขึ้น เชน การใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมกันเสนอ

ความคิดเห็น อาจจะทําใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจมากขึ้น 

2. ในบางกรณีอาจสงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอยอดของความรู

ดวยการสืบคนขอมูลตอเนื่อง เปนตนวาการสืบคนขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

การการเจริญเติบโตของสินคาเทคโนโลยีตาง ๆ หรือสินคาแบรนดดังทั่วโลก

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 

 

ความพึงพอใจของผูประกอบการที่มตีอสมรรถนะของนักศึกษาฝกงาน 

ระดบั ปวส.2 แผนกวชิาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวราพร  บรรจงเสน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูประกอบการที่ตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการเลขานุการ 

ใหเปนกําลังคนที่มีความรู และทักษะในการทํางาน ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

มีความรูคูคุณธรรม สรางและใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินชีวิต

อยางมีคุณภาพ สามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข เพื่อใหนักศึกษา

ระดับ ปวส.2 การเลขานุการ เขาถึงการศึกษาประสบการณ ทํางานท่ี

นอกเหนือจากตํารา และมีคุณภาพในการทํางานใหเปนตามการพัฒนาคน

และสังคม และเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเปนเอกภาพ 

จากสภาพปญหาผูวิจัยจึงสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่

ตอสมรรถนะของนักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ของนักศึกษา แผนกวิชาเลขานุการ

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามา

วางแผนปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหทันกับเทคโนโลยีที่ในปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาระดับ ปวส. 

แผนกวิชาการเลขานุการ ใหเปนกําลังคนที่มีความรู และทักษะในการทํางาน 

ประกอบอาชีพโดยสุจริต มีความรูคูคุณธรรม สรางและใชเทคโนโลยีไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถอยูรวมในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

2. เพื่อใหนักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ 

เขาถึงการศึกษา ประสบการณทํางานที่นอกเหนือจากตํารา และมีคุณภาพ

ในการทํางานใหเปนไปตามการพัฒนาคนและสังคม   

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเปนเอกภาพ เนน

การมีสวนรวมจากทุกฝายในรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับชาติ 

และการรวมกลุมของสถานศึกษาสารูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อ

บริหารและจัดการโดยคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มี

ความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ การสุมกลุมตัวอยางเปนสถาน

ประกอบการ 5 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ, ศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช, สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช, องคการบริหาร

สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.) และไปรษณียไมหลา 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน

คร้ังนี้   คือ นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ ฝกงานในสถาน

ประกอบการ  จํานวน 15 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลมี 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ 

ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน 

2. เปนเนื้อหาเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่รับนักศึกษา ปวส. 

แผนกวิชาการเลขานุการ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา แบงเปน 

4 ดาน ไดแก 

2.1 ดานความรูความสามารถ/ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

2.2 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน/ดาน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ/

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.4 ดานความพึงพอใจของผูประกอบการตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดขอบเขตและโครงการสรางของแบบสอบถาม 

3. จัดทํ าผังการสรางเค ร่ืองมือและนํ าแบบประเมินความ

สอดคลองมาปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดแจกแบบสอบถามกับ สถานประกอบการ 

จํานวน  5  แหง ที่รับนักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการเขาฝกงาน  

จํานวน 15 คน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับทั่วไป 

ตอนที่ 2 เปนเนื้อหาเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่รับนักศึกษา 

ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 

แบงเปน 4 ดาน ไดแก 

1. ดานความรูความสามารถ/ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ดานความสามารถพื้ นฐานที่ ส งผลตอการทํ างาน/ด าน

สมรรถนะหลักและสมารรถนะทั่วไป 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ/คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 

4. ดานความพึงพอใจของผูประกอบการตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูประกอบการที่ตอสมรรถนะของนักศึกษา

ฝกงาน ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( ) = 4.32 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.645 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ความพึ งพอใจของผูประกอบการที่มีตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.2 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดานความรูความสามารถ/ดานสมรรถนะวิชาชีพ อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( ) = 3.97 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.746 

2. ความพึ งพอใจของผูประกอบการที่มีตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.2 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน/ดาน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( ) = 4.43 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.582 

3. ความพึ งพอใจของผูประกอบการที่มีตอสมรรถนะของ

นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.2 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ/

คุณลักษณะที่พึงประสงค อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( ) = 4.57 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.606 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักศึกษามี

สมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับมีความคุมคาคุมประโยชนใหมาก 

2. ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักศึกษา

สามารถตัดสินใจงานไดบาง 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีความพึงพอใจ

ตอการฝกประสบการณของนักศึกษามากขึ้น 

2. ไดแนวทางในการเรียนการสอนของแผนกวิชาการเลขานุการ 

เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลตอไป 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาทกัษะของนักเรยีนที่ไมสามารถพิมพดดีไทยไดตามเกณฑที ่กพ. กําหนด 

โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ วชิาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การเลขานุการ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางทวีรัตน  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

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

มาชวยในการทํางานดานตาง ๆ ไดอยางมาก สะดวกและรวดเร็ว ถูกตอง 

เปนระเบียบเรียบรอย เชน การจัดทํารายงาน การพิมพหนังสือเอกสารตาง 

ๆ เราก็นิยมใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการพิมพแทนการเขียนดวยมือ 

เพราะทําใหเอกสารหรืองานทําอานงาย สะอาด เรียบรอยและมีความ

สวยงาม คอมพิวเตอร กลายเปนอุปกรณที่ สําคัญของสํานักงานและ

สถานศึกษาทั่วไป ทักษะการพิมพสัมผัสบนคอมพิวเตอรจึงเปนทักษะที่ทุก

คนในสมัยนี้ยากจะปฏิเสธได เพื่อใหเพื่อนหรือผูที่สนใจเกี่ยวกับการพิมพ

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 ผูสอนไดศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน แลวพบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดทักษะดานการพิมพ

สัมผัสของผูเรียนซ่ึงอยูในเกณฑตํ่าโดยพิจารณาจากงานที่ใหผูเรียนฝกทักษะ
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ซ่ึงไมสามารถทําใหสําเร็จไดภายในเวลาที่กําหนดจากใบงาน เปนเหตุใหการ

จัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความลาชา 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูหนึ่งที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยเปนผูสอนคน

หนึ่งในแผนกวิชาการบัญชี รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) 

จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาดานทักษะดานการพิมพสัมผัสสําหรับ

ผูเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัสโดยใชโปรแกรมฝกพิมพ 

รายวิชาพิมพ ดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีดสัมผัสใหเร็วขึ้นมีจํานวนคําที่

เพิ่มขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหาวิชา 

การวิจัยคร้ังนี้มุงทักษะของนักเรียนท่ีไมสามารถพิมพดีดไทย

ไดตามเกณฑที่ กพ. กําหนด โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ของเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 1-6 จํานวน 152 คน ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 จํานวน 26 คน  

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช

โปรแกรมการฝกพิมพ 

3.2 ตัวแปรตาม  คือ  ทักษะดานการพิมพสัมผัสวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน (20200-1005)  
 

สมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานดังนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช

โปรแกรมฝกพิมพสัมผัส ชวยใหระดับคะแนนหลังเรียนของผูเรียนรายวิชา

พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 1-6 จํานวน  152 คน  ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 จํานวน 26 คน ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา 

เคร่ืองมือที่ ใชในการพัฒนาคร้ังนี้  เปนแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัย

สรางขึ้น จํานวน 3 ชนิด คือ 

1. แบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – กลังเรียน โดยใช

โปรแกรมฝกพิมพสัมผัส วิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (202001005) สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแบบ

รายงานผลการพิมพ กอนเรียน – หลังเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบรายงานผล 

1.2 สรางแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – หลังเรียน 

1.3 นําแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – หลังเรียน

นําเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม 

1.4 จัดพิมพแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน - หลังเรียน

ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใช เก็บขอมูลตอไป 

2. แบบบันทึกผลการพิมพในการทดสอบ โดยใชโปรแกรมฝก

พิมพสัมผัส รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบบันทึก

ผลการพิมพสัมผัสกอนเรียน - หลังเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบ

บันทึกผล 

2.2 สรางแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสในการทดสอบแบบ

รูบริค (Rubrics) 

รูบริค คือ เคร่ืองมือในการใหคะแนน ซ่ึงประกอบดวย

เกณฑดานตาง ๆ ที่ใชพิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เชน การประเมินงาน

เขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค องคประกอบ รายละเอียด น้ําเสียงของการ

เขียน และกลวิธีการเขียน เปนตน อีกประการหนึ่งคือระดับคุณภาพของ

เกณฑแตละดาน ซ่ึงมี ต้ังแตระดับ ดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง (Heidi 

Goodrich  Andrade,  1997) 

รูบริคการใหคะแนน คือ แนวทางการใหคะแนนอยาง

ละเอียด ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยผูสอนหรือผูประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการ

วิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน 

(Barbara  M. Moskel, 2000) 
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รูบริคเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ที่ใช

ประเมินการปฏิบัติ ซ่ึงตรงกันขามกับแบบสํารวจรายการ (Checklists) โดย

ปกติจะเรียกวาแนวทางการใหคะแนน (Scoring guides) ประกอบดวย

เกณฑการประเมินการปฏิบั ติที่มี ลักษณะเฉพาะในการประเมินการ

ปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติงาน 

(Craig  A Mertler, 2001) 

2.3 นําแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสนําเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม 

2.4 จัดพิมพแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสฉบับสมบูรณเพื่อ

นําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

3. แบบสรุปรายงานผล โดยใชโปรแกรมฝกพิมพสัมผัส รายวิชา

พิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

ขั้นตอนการสรางดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบสรุป

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 รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การศึกษาการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส หลังเรียน โดย

ใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส กอน

และหลังเรียน โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน 

(20200-1005) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ E1 เทากับ 85.80 มีประสิทธิภาพ 

E2 เทากับ 83.80 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังใชชุดฝกทักษะ มีคะแนน

ความกาวหนาเฉล่ีย เทากับ 12.12 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)  

และตํ่าท่ีสุดคือรายการมีการอธิบายการใชโปรแกรมฝกพิมพ ( X  = 3.56 , 

S.D. = 0.50) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

1. กอนที่จะนําเคร่ืองมือใด ๆ ไปใชในหองเรียนผูวิจัยควรศึกษา

ทางดานบริบทของเนื้อหาที่จะตองทําการจัดการเรียนการสอน บริบทของ

นักศึกษา รวมถึงบริบทของหองเรียนที่สามารถเอื้ออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อความเหมาะสมในทุกดาน เพราะหากนําไปใชผิดผลลัพธที่

ไดจะกลับกันโดยทันที 

2. ขอจํากัดทางดานโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมที่นํามาใชใน

การฝกพิมพนั้นจําเปนที่จะตองใชคอมพิวเตอรเขามาประกอบการเรียนการ

สอน 

3. ในการใชโปรแกรมเพื่อใหไดผลนั้นผูสอนอาจจะตองกระตุน

ผูเรียนบางในบางคร้ัง เพราะผูเรียนอาจยังไมมีความรับผิดชอบเพียงพอ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการฝกพิมพจากโปรแกรมสําเร็จรูปนั้นอาจจะเปนเพียงการ

ฝกพิมพที่ใหผูเรียนมีความถนัดเบื้องตนเทานั้น ผูสอนอาจจะตองหาใบงาน

เสริมเพื่อใหผูฝกพิมพสามารถพิมพประโยคตางๆ เพิ่มขึ้นได 

2. ถาผูเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นผูเรียนอาจจะตองหาวิธีการวัด

แบบอื่นเพิ่มขึ้นได 

3. เวลาฝกพิมพเพื่อบันทึกสถิตินั้น ผูสอนอาจไมจําเปนตองใหวัด

จากโปรแกรมเพียงอยางเดียว อาจจะใหผูเรียนลองฝกพิมพจาก Microsoft 

Word และคํานวณคําสุทธิดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนฝกคิดการคํานวณคํา

สุทธิและคําระคน 
 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 106 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูเรียนสามารถฝกทักษะการพิมพสัมผัสเพิ่มมากขึ้น และ

สามารถพิมพไดอยาง คลองแคลวรวดเร็ว และแมนยํา 

2. ผูสอนสามารถใชโปรแกรมการฝกพิมพสําหรับจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (20200-1005) เพื่อฝกทักษะการพิมพ

สัมผัสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาการเลขานุการใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาเลขานุการ 

ปการศึกษา 2563 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางประชิต  เดชเดโช 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ 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 ก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนา

มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนใน

หองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําให

บรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผล

การเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนํา

ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับ

นักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริม

ศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของ

ตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มี

บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม ปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงดานพฤติกรรมการเรียน เมื่อ

นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนผูที่มีวินัยในตนเองและความ

รับผิดชอบ จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจ  

ทําใหมีผลการเรียนดีขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน และครูทุกทานที่

จะนํามาเสริมสราง พัฒนานักเรียนใหมีคุณคามีคุณประโยชนตอครอบครัว  

โรงเรียน สังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความ รับ ผิดชอบตอหน าที่ และการเรียน ดีขึ้ น  ของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 2  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ของเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 2 จํานวน 25 คน  ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  พฤติกรรมด านวินั ยและความ

รับผิดชอบตอตนเอง ไดแก 

1. วินัยในตนเอง 

2. ความรับผิดชอบ 

3. แรงจูงใจในการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง  
 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน  ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทํา

ของสกินเนอร ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความ

รับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร  ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดกลุม

ประชากร คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การเลขานุการ  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน  25  คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย  โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ  ทฤษฎี  

แนวคิด  วัตถุประสงค  เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาเลขานุการ  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน  25  คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวย

ตัวเองโดยการสังเกต ใหนักศึกษากลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การทําวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2/2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน ตอบแบบสอบถาม

และเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

รอยละ (Percentage)  โดยใชสูตรดังนี้ 

P  =  100×
n
f  

เมื่อ P แทน  รอยละ 

 f แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

n   แทน  จาํนวนความถี่ทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง ครูที่เขาสอนแตละวิชา ซ่ึงนักเรียนให

ความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการมาเรียน

และการเรียนมากขึ้น ปรากฏวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 3 สาขาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

ความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบใน

หองเรียน  เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่  1 และคร้ัง

ที่ 2 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการ

เลขานุการ กลุม 2 มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการเรียน และมีวินัยและ

ความรับผิดชอบมากขึ้น ในการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมี

พฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดี

ขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชา

หนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครู

กําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอก

การบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน  รูจักวางแผนและ

เตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

โดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน สงผลใหการเรียน

ดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง  ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู  ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ  ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาเลขานุการ 

กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของ 

_______________________________________________________ 
 

เจตคติที่มตีอวินัยในตนเองดานความขยันอดทนทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางพัชนี   โกมยั 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

จากการที่ไดรับมอบหมายใหทําการสอนในรายวิชาชวเลขไทย

ประยุกต นักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช นอกจากนักเรียนจะตองมีความรูในเนื้อหารายวิชาแลว 

ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การมีวินัยในตนเอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของ

สังคมที่ทุกคนตองปฏิบัติ เพราะจะทําใหบุคคลอยูรวมกันไดดวยความสุข 

วินัยในตนเองนี้เปนคุณธรรมประการหนึ่ง ที่ทุกคนควรสรางขึ้น สําหรับ
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บังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหคนเราบรรลุจุดมุงหมายของชีวิต ประสบ

ความสุขความเจริญในชีวิต จึงเปนวินัยที่ครูควรสรางสรรคใหเกิดแกนักเรียน 

เพราะถานักเรียนมีวินัยในตนเองก็จะทําใหนักเรียนไดควบคุมพฤติกรรมของ

ตน ใหเปนไปในทางที่ดีงามและประสบความสําเร็จในชีวิต จากเหตุผล

ดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของวินัยในหองเรียน จึงไดทําการศึกษา

เร่ือง เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานความขยันอดทนทางการเรียนของ

นักเรียนชั้น ปวช. 3 แผนกเลขานุการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเจตคติตอวินัยในตนเองดานความขยันอดทนทางการเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

เม่ือนักเรียนมีวินัยในตนเองแลวก็จะทําใหนักเรียนมีวินัยใน

หองเรียนเพิ่มขึ้น 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 53 คน 

กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนระดับ ปวช.3  แผนก

เลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  คือ เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานความขยันอดทน

ทางการเรียน 

ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 

เครื่องมือในการวิจัย 

แบบสอบถาม 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้น ใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง        

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ทําประจาํ ทําบางครั้ง ไมเคยทํา 

1.  นักเรียนทําการบานเสมอกอนถึง

คาบเรียน 

40.74 22.22 37.04 

2.  นักเรียนหลีกเล่ียงงานที่ครู

มอบหมาย 

37.04 0 62.96 

3.  นักเรียนไมเคยอดทนทํางานที่ครู

มอบหมาย 

37.04 25.92 37.04 

4.  เวลาใกลสอบนกัเรียนมีความ

พรอมในการดูหนังสือ 

55.56 7.40 37.04 

5.  เมื่อนักเรียนทําผิดจะพยายาม

แกไขโดยทันท ี

62.96 0 37.04 

1. นักเรียนทําการบานเสมอกอนถึงคาบเรียน นักเรียนที่ทํา

ประจํามีคารอยละมากที่สุดคิดเปน 40.74% นักเรียนที่ไมเคยทําคิดเปน 

37.04% สวนนักเรียนท่ีทําบางคร้ังคิดเปน 22.22% แสดงวานักเรียนมี

เจตคติที่ดีที่ทําการบานกอนถึงคาบเรียน 

2. นักเรียนหลีกเล่ียงงานที่ครูมอบหมาย นักเรียนที่ไมเคยทํามี

คารอยละมากที่ สุดคิดเปน 62.96%  นักเรียนที่ทํ าประจําคิดเปน  

37.04% นักเรียนที่ทําบางคร้ังไมมีเลย แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

การที่จะหลีกเล่ียงการทํางานที่ครูมอบหมาย 

3. นักเรียนไมเคยอดทนทํางานที่ครูมอบหมาย นักเรียนที่ทํา

ประจําและไมเคยทํามีคามากที่สุดคิดเปน 37.04% สวนนักเรียนที่ทํา

บางคร้ังคิดเปน 25.92%  แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีที่จะอดทนทํางาน

ตามที่ครูมอบหมาย 

4. เวลาใกลสอบนักเรียนมีความพรอมในการดูหนังสือ 

นักเรียนที่ทําประจํามีคารอยละมากที่สุดคิดเปน 55.56% นักเรียนที่ไม

เคยทําคิดเปน 37.04% สวนนักเรียนที่ทําบางคร้ังคิดเปน 7.40% แสดง

วานักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเตรียมความพรอมในการดูหนังสือเมื่อใกล

เวลาสอบ 

5. เมื่อนักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยทันที นักเรียนที่ทํา

ประจํามีคารอยละมากที่สุดคิดเปน 62.96% นักเรียนที่ไมเคยทําคิดเปน 

37.04% สวนนักเรียนที่ทําบางคร้ังไมมีเลย แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีที่

ทําผิดแลวพยายามแกไขโดยทันที 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  การวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดาน

วินัยทางสังคม 

2.  การวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเจตคติ

ที่ดีของนักเรียน 
 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

นักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ 

ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนรินทร   นวลเจริญ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาวิชาชีพดานเลขานุการ เปนวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญ

ตอองคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบทบาทของเลขานุการในฐานะผูบริการ

สนับสนุนทวีความสําคัญขึ้นเปนอยางมากตอประศิทธิภาพของการบริหาร

องคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน งานเลขานุการเปล่ียนไปตามปริวรรต
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เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนดานเลขานุการจําเปนตองนําความรู

ใหมๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการการใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวมขอมูล 

การส่ือสารกับขอมูลและสารสนเทศ ที่เก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร เรียนรู

หลักการวิเคราะหท และนําเสนอขอมูล เพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนสาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ตามหลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป 2563 ของ

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาการเรียน การสอนให

ทันสมัยบรรจุเนื้อหาวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพจริง มีการนําเอาความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีมาปรับเขากับการเรียน การสอน พยายามจัดให

สอดคลองความเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป แต

ในทางปฏิบัติ ไดประสบปญหา ในการดานจัดการเรียนการสอน หลาย

ประการ เชน การเนื้อหารายวิชาไมตรงกับความตองการของผูเรียน ผูสอน

ไมใชเทคโนโลยีใหมในการสอน สภาพแวดลอมในการเรียนโดยทั่วไปไม

เอื้ออํานวยในการเรียนการสอน 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจ

ที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อจะนําไปพัฒนาการเรียน การสอน ของ

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานความสนใจของนักเรียนนักศึกษา

แผนกการเลขานุการ   

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานคุณภาพเพื่องานในแผนกการ

เลขานุการ              

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ   

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานหลักสูตรการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัย คือ นัก เรียนนักศึกษาแผนกการ

เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีเขามาใชบริการในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2563-เดือนมกราคม 2564 ตามสถิติการใชบริการของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนนักศึกษาแผนกการ

เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

จํานวน 50 คน ตามสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ที่มีความเชื่อมั่น 

95%  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชา

การเลขานุการของนักเรียนนักศึกษาแผนกการเลขานุการวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียน

สาขาวิชาการเลขานุการของนักเรียนนักศึกษาแผนกการเลขานุการวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการ

ใหบริการ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 

การสรางเครื่องมือ 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

50 ฉบับ ไดรับคืน 50 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100และมีความสมบูรณทุกฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมื อจาก  นั ก เรียนนั ก ศึกษาจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษา  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

50 ฉบับ ไดรับคืน 50 ฉบับ คิดเปน 100%  และมีความสมบูรณทุกฉบับ คิด

เปน 100% 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคา

รอยละ และคาเฉล่ีย โดยใชสูตรดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหคิดเห็นของ นักเรียนนักศึกษา แผนกการเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชสูตรคาเฉล่ีย 

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

Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561 – 562 )  
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการของ

นักเรียนนักศึกษาแผนกการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูใน

ระดับมากทุกดานดังนี้ 

(1) ดานความสนใจของนักเรียนนักศึกษาแผนกการเลขานุการ 

นักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นวาประทับใจวิชาการเลขานุการ ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

(2) ดานคุณภาพเพื่องานในแผนกการเลขานุการนักเรียนนักศึกษา

สามารถเอาไปใชในชีวิตประจําวันได 

(3) ดานครูผูสอนในแผนกการเลขานุการนักเรียนนักศึกษามี

ความคิดวาครูผูสอนมีเนื้อหาที่ชัดเจน เขาใจงาย ไมซับซอน 
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(4) ดานหลักสูตรการเรียน การสอน ของครูผูสอนในแผนกการ

เลขานุการ นักเรียนนักศึกษามีความคิดวากระบวนการการเรียน การสอน มี

ประโยชน นาสนใจ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 11111111 
 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นควรศึกษา

ความพึงพอใจของการเรียนการสอนสาขาอื่นๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชท้ังนี้เพื่อนําผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแต

ละสาขา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงเหตุผลของนักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจเรียนใน

แผนกเลขานุการ 

2. ไดทราบถึงเจตคติที่ดีของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอวิชาการ

เลขานุการ 

3. ไดนํ าผลการสํารวจขอ มูลมาป รับ ใช ในการพัฒนางาน

เลขานุการ 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การจัดการสํานักงาน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวขวัญใจ  สีตอง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การส่ือสารเปนส่ิงสําคัญของมนุษย มนุษยใชการติดตอส่ือสารใน

การรับสงขอมูลขาวสาร  เพื่อใหสามารถกาวทันตอสถานการณและการ

เปล่ียนแปลงในโลกปจจุบัน ทําใหเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารมีการพัฒนา

อยางตอ เนื่อง โดยมีการประยุกต เค ร่ืองมือและอุปกรณ ส่ือสารใหมี

ประสิทธิภาพสูงในการทําใหการส่ือสารเปนไปอยางไรพรหมแดน ในแตละ

วันคนท่ีมีโทรศัพทมือถือจะตองมีการใชโทรศัพทในดานตางๆ เชน โทรออก 

รับสาย ฟงเพลง เลนเกม อยางใดอยางหนึ่ง เปนอยางนอย บางคนจะใช

เวลาอยูกับหนาจอโทรศัพทมากกวาคร่ึงวันโทรคุยเลนกับเพื่อน โทรคุยกับ

แฟน เลนเกม อัพเดตสถานะ เปนตน แตคนบางกลุมที่ใชเวลาเกือบทั้งวันกับ

โทรศัพท อาจจะใชติดตอธุรกิจ ทําธุรกรรมทางการเงิน ติดตอประสานงาน

ตางๆ จากขอมูลขางตนจะพบวาโทรศัพทมือถือเคร่ืองเล็กๆ เพียงเคร่ือง

เดียวแตสามารถอํานวยความสะดวกใหแกมนุษยมากมาย ท้ังในดานของ

สังคม ดานธุรกิจ ดานการศึกษา และดานบันเทิง ซ่ึงแตละคนอาจจะใช

ประโยชนในแตละดานมากนอยแตกตางกันไป เนื่องจากโทรศัพทไดเปนที่

ยอมรับวาเปนอุปกรณส่ือสารที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต  ปจจุบัน

สมารทโฟนเปนโทรศัพทแบบพกพาขนาดเล็กซ่ึงมีความสามารถคลาย

คอมพิวเตอรและสามารถเชื่อตอกับอินเตอรเน็ตไดและเปนท่ีนิยมกันมาก 

กลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตของนักเรียน ซ่ึงสามารถสังเกตไดทั้งการใชอยาง

เปดเผยและการแอบใชในชั้นเรียน เห็นไดวานักเรียนนําสมารทโฟนมาใชเปน

เคร่ืองมือในการเรียนรูและในขณะเดียวกันก็นํามาใชในเร่ืองสวนตัวดวย 

การที่นักเรียนไดนําสมารทโฟนมาใชในขณะเรียนน้ันไดสงผล

กระทบตอการเรียนมากขึ้น พบวาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนใน

หองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความมีวินัยและความรับผิดชอบ จึงทําให

บรรยากาศในหองเรียนไมพึงประสงค ทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูสงผลตอ

นักเรียนบางคนมีผลการเรียนคอนขางตํ่า 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกไขปญหา โดย

การปรับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน ของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช. 1 การจัดการสํานักงาน เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน ที่จะนํามาวางแผน

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทในชั้นเรียนของนักเรียน 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชวิธีเก็บ

โทรศัพทกอนเรียน 
 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 การ

จัดการสํานักงาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 

เค ร่ืองมื อที่ ใช ในการรายงานค ร้ังนี้   ได แก  แบบสอบถาม 

ประกอบดวย ๓ ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ  

ตอนที่  2 ข อมู ลความ คิด เห็ น เกี่ ย วกั บ พ ฤ ติ ก รรม ก ารใช

โทรศัพทมือถือของนักเรียน แบงออกเปน 3 ดาน คือ  

ดานที่ 1 ดานพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในหองเรียน  

ดานที่ 2 ดานผลกระทบที่ไดรับจากการใชโทรศัพทมือถือ

ในหองเรียน   

ดานที่ 3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ

เก็บโทรศัพทกอนเรียน  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใหบริการ เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. กําหนดส่ิงตองประเมิน 

2. ศึกษาทฤษฎีหลักการตาง ๆ จากตํารา แนวความคิด และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 

4. สรางแบบสอบถามออนไลน 

5. ตรวจสอบโดยครูผูเชี่ยวชาญในกลุม PLC  

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในกลุม 

PLC เพื่อใหขอคําถามตรงตามวัตถุประสงค มีความชัดเจนในขอคําถามและ

ภาษาที่ใช 
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7. สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

8. หลังจากการปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญในกลุม 

PLC เสนอแนะจึงดําเนินการสงลิงคใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปสอบถาม

ความคิดเห็นกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากนักเรียนกลุมตัวอยาง  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดทํา

เปนแบบสอบถามออนไลน  

3. กลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถามครบทุกคน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคา

รอยละ คาเฉล่ีย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยี่หอของโทรศัพทของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปจจุบันนักเรียนใช

โทรศัพทยี่หอ iPhone HUAWEI  และ VIVO ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชโทรศัพทของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชโทรศัพทในการเลนเฟส 

แชทเฟส มากที่สุด รองลงมา ดูวีดีโอ, โทรและรับสาย ถายรูปและถายวีดีโอ, 

เลนเกมส, ฟงเพลง ตามลําดับ 

3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของ

นักเรียน 

3.1 พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน พบวา นักเรียน

มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน อยูในระดับบอย  และเมื่อ

พิจารณารายดานพบวา  มีการใชโทรศัพทเพื่อศึกษาหาความรู เชน แปล

ศัพทภาษาอังกฤษ หรือคิดเลข มากที่สุด รองลงมา คือ การใชโทรศัพทดาน

ส่ือสังคมออนไลน เชน เฟสบุก ไลน อินสตาแกรม ทวิตเตอร ฯลฯ การใช

โทรศัพทเพื่อถายรูป ถายคลิปวีดีโอ อัดเสียง การใชโทรศัพทมือถือเพื่อแชท

พูดคุยกับเพื่อน แฟน  การใชโทรศัพทเพื่อตามเพื่อนใหเขาเรียน  การใช

โทรศัพทเพื่อฟงเพลง  ดูคลิป เลนเกมส และใชโทรศัพทเพื่อสงขอความ 

SMS MMS ตามลําดับ 

3.2 ผลกระทบที่ไดรับจากการใชโทรศัพทมือถือในหองเรียน 

พบวา การใชโทรศัพทมือถือในหองเรียนผลกระทบ เปนบางคร้ัง และเมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ไมคอยพูดคุยกับผูคนรอบขาง มากที่สุด รองลงมา

คือ ไมมีสมาธิในการเรียน ปวดตามคอ บา ไหล จากการกมมองโทรศัพท

มากเกินไป  ไมไดยินเสียงครู หรือดดูส่ิงที่ครูสอนไมทัน รูสึกไมพอใจเมื่อครู

ประจําวิชาหามใชโทรศัพทหรือใหเก็บโทรศัพท โมโหเวลาเพื่อนกวนตอน

กําลังเลนโทรศัพทอยู เกิดการหลอนเหมือนไดยินเสียงโทรศัพท และ 

หงุดหงิดเวลาไมไดเลนโทรศัพท ตามลําดับ  

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนที่ครูจะใชวิธีการเก็บโทรศัพท

กอนเรียน มีระดับผลการเรียนเทาเดิม และความคิดเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังจากที่ครูใชวิธีการเก็บโทรศัพทกอนเรียน มีระดับผลการเรียนดีขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 

การจัดการเรียนรูโดยการปรับพฤติกรรมการใชโทรศัพท ใน

หองเรียนระหวางเรียน โดยการเก็บโทรศัพทมือถือกอนเรียนของนักเรียน

ระดับ ปวช.1 การจัดการสํานักงาน ทําใหนักเรียนมีความต้ังใจเรียน มีสวน

รวมในการเรียนการสอนและมีสมาธิในการเรียมเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะชวยให

นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จึงควรนําวิธีการปรับพฤติกรรมการใชโทรศัพท

ในหองเรียนโดยการเก็บโทรศัพทมือถือไปใชกับทุกๆ รายวิชา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบพฤติกรรมการใชโทรศัพทในชั้นเรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชวิธีเก็บโทรศัพท

กอนเรียนเพิ่มขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ในการใชหองคอมพิวเตอร 

ของแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรรณวดี  พลอยม ี

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการสํานกังาน) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

โลกปจจุบันไดกาวเขาสูยุค “สังคมการเรียนรู” ความมั่นคงละ

ความผาสุกของแตละสังคม ไมไดขึ้นอยูกับทรัพยากรหรือกําลังอาวุธตอไป 

หากขึ้นอยูกับ ภูมิปญญา เปนหลัก จึงทําใหประเทศตางๆ ไดใหความสนใจ

กับการจัดการศึกษา เนนการสรางภมูิปญญาของแตละสังคมใหมีศักยภาพสูง 

เขมแข็งเพียงพอแกภาคการผลิต รวมทั้งการนําไปสูความเปนปรึกแผนของ

สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหวาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม ที่มีสวนสําคัญตอการนํา

สารสนเทศซ่ึงประกอบดวยขอมูล ขาวสาร และความรูใหสามารถล่ืนไหลได

สะดวกรวดเร็วเปนปจจัยในการดําเนินงานกิจการงานตางๆเทคโนโลยี

เครือขายจึงเปนหัวใจที่สําคัญสําหรับสถาบันการศึกษาโดยเนนการรวม

ระบบส่ือสารตางๆใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อประโยชนทางดานการเขาถึงขอมูล

และขมความรูบนพื้นฐานหรือเครือขายของสถานบันการศึกษาตองรวม

เครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เครือขายการเขาถึงแบบไรสาย รวมทั้ง

ระบบการกระจาย สัญญาณ เชน เครือขายวิทยุโทรทัศน ทั้งนี้เทคโนโลยีใน

อนาคตกําลังรวมตัวกันบนพื้นฐานของการใชงานรวมกับ IP Network การ

วางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาจึงเปนเร่ืองที่มี

ความสําคัญยิ่ง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทราบความพึงพอใจในการใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่

2/2563ทั้งดานสถานที่ดานอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อจะไดขอมูล



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 112 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

พื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและเพื่อเปนประโยชนสําหรับนักเรียนในการใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากสภาพปญหา

ผูวิจัยไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษาความพึงพอใจในการใชหอง

คอมพิวเตอรเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน ท่ีจะนํามาวางแผนปรับปรุงการ

ใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชให เหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 

จากสภาพปญหาผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษา

ความพึงพอใจในการใชหองคอมพิวเตอรของนักเรียนแผนกเลขานุการของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช1เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามา

วางแผนปรับปรุงในการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในดานการใหบริการ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจดานสถานที่ใหบริการ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจดานเทคโนโลยีที่ใหบริการ 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนแผนกเลขานุการ 

ระดับ ปวช.3 ที่ เขามาใหบริการในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563-

กุมภาพันธ2564 ตามสถิติในการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลมี 4 ขอ ไดแก เพศ ระดับชั้น ระดับความ

พึงพอใจ ประโยชน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป4รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคา

รอยละ และคาเฉล่ีย โดยใชสูตรดังนี้  

1. วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เก็บตอการบริการที่มีการ

ใชบริการหองคอมพิวเตอรของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

สูตรคาเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจในการใชหองคอมพิวเตอรของนักเรียนนักศึกษา

แผนกการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู

ในระดับดีมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับดีมากทุกดาน  
 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูตอบแบบสอบถามตองการใชบริการที่ไดรับมีความคุมคา

คุมประโยชนใหมากที่สุด และส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย ดังนั้น 

ผูบริหารควรจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาในดานนี้ 

2. ผูตอบแบบสอบถามตองการใชบริการมีการแตงกายของ

บุคลากรเหมาะสมกับการบริการ พูดจาดวยน้ําเสียงที่สุภาพ ประจําอยูใน

โซนที่ตนรับผิดชอบ 

3. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหบริการใชหองคอมพิวเตอร มี

ความสะอาด ของสถานที่มีความเหมาะสมตอการใหบริการ ควรจัดหาทําเล

ที่เหมาะสมในการสรางหองน้ําขึ้นมาใหม  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของ นักเรียนแผนกเลขานุการ ระดับ 

ปวช.3 ตอการบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบ ริการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสุภาวรรณ  จันทรหย ู

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (กาจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2563 
 

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.3 สาขาวิชา

การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน
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ที่จะนํามาวางแผนปรับปรุงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชให

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 53 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามการศึกษาปจจยัที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 

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 ปวช.3 แผนกที่ศึกษาอยู แผนกวิชาเลขานุการ รายไดตอวันในการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 100 - 150 บาท เกรดเฉล่ียสะสม 

2.00-3.00 

2. ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมาก

ที่ สุดคือ ดานครูผูสอน รองลงมาคือ ดานผูปกครอง ดานผู เรียน ดาน

สภาพแวดลอมในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดานสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนนักศึกษากับครู 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 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูผานสื่อออนไลน 

เรื่องการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO วิชาการจัดการตนทุนโลจิสติกส 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.ปานทิพย  จันทรเรืองฤทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการคลังสินคาใน

งานโลจิสติกส ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ครูผูสอนไดวิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิตตัวอยางประกอบ ซ่ึงในชั้น

เรียนจะผานการฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงาน เปนเวลา 1 ภาคเรียน 

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทําใหผูเรียนบางคนมีความเขาใจเนื้อหา

บทเรียนดีในระดับหนึ่ง อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดความสนใจ

เรียนรู 

ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง

การจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO ครูผูสอนจึงจัดหาส่ือออนไลน เพื่อ

ปรับพื้นฐานความรูและฝกทักษะในการจัดการคลังสินคาของนักศึกษา ให

สามารถเรียนรูโดยเกิดความเขาใจ และเกิดทักษะในการจัดการคลังสินคา

ดวยวิธี FIFO LIFO ไดเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการจัดการคลังสินคาดวย

วิธี FIFO LIFO วิชาการจัดการตนทุนในงานโลจิสติกส โดยใชวิธีการเรียนรู

ผานส่ือออนไลน ของนักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาที่เรียนโดยใชวีการเรียนรูผานส่ือออนไลน ทบทวนเพื่อ

เพิ่มความรู ความเขาใจในบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการจัดการ

คลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO วิชาการจัดการตนทุนในงานโลจิสติกส สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการ

จัดการโลจิสติกส โดยใชแบบทดสอบกอนการใชส่ือออนไลน และหลังการใช

แบบฝกเสริมทักษะเปนแบบอัตนัย จํานวน 1 ฉบับ มี 10 ขอ 

2. ส่ือออนไลน เร่ืองการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. ผูวิจัยวัดความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียนกอนจัดการเรียนการ

สอน โดยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เร่ืองการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัดกับกลุมประชากร 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO กับ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 27 คนในชั้น

เรียนรวมกัน 

3. ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ผูวิจัยใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนก

วิชาการจัดการโลจิสติกส  จํานวน 27 คน ทําแบบชุดซอมเสริม เร่ืองการ

จัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO ในรายวิชาการจัดการตนทุนในงานโลจิ

สติกส 

4. หลังจากการใหนักศึกษา ทําแบบชุดซอมเสริมเร่ืองการจัดการ

คลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFOแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบภายหลัง

การใชแบบชุดซอมเสริม (Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม 

5. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนและหลังการใชแบบชุดซอมเสริมของนักเรียนระดับ ปวส. 1 แผนก

วิชาการจัดการโลจิสติกส มาหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชคารอยละ โดย

ดําเนินการตามลําดับดังน้ี วิเคราะหขอมูลจากแบบฝกทักษะ เกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการเรียนรูผานส่ือออนไลน เร่ืองการ

จัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้ นป ที่  1  แผน กวิช าการจั ดการโลจิ ส ติกส  วิท ยา ลัยอาชี ว ศึกษ า

นครศรีธรรมราช โดยคํานวณหาคาเฉล่ียรอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบนักศึกษาระดับ ปวส.1 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 27 คน ทําแบบทดสอบไดถูกตอง

มากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือเกณฑผานตองไดคะแนน 70% 

ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบคะแนนของนักศึกษากอนการใชส่ือการเรียน

ออนไลน มีคาเฉล่ียทั้งหมด 2.44 หรือรอยละ 11.0 และคะแนนของนักเรียน

หลังการใชส่ือการเรียนออนไลน มีคาเฉล่ียทั้งหมด 8.96 หรือรอยละ 89.0 

ผลสรุปคือ จากนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 27 คน นักศึกษาผานเกณฑ 24 คน 

คน คิดเปนรอยละ 89.0 ไมผานเกณฑ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.0 

ซ่ึงแสดงวาส่ือการเรียนออนไลนที่ใชในการแกปญหา เปนเคร่ืองมือที่ทําให

นักศึกษามีความรูมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาผานเกณฑเพิ่มมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การสรางส่ือออนไลนในรายวิชาที่มีการคํานวณ ควรจะสรางเปน

ตารางเพื่อความงายและสะดวกตอการศึกษาเรียนรูของนักศึกษา และควรมี

เฉลยแบบฝกหัดเพื่อใหนักศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองของแบบฝกหัด 

_______________________________________________________ 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 

วิชาองคการและการจัดการสมยัใหม (30001-1002) 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นางสาวกัณฑิกา  แสงสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

 บธ.บ.(การบัญชี) 

 บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 

มีขอความเกี่ยวกับการจัดการศึกษาความตอนหนึ่งวา ".....ความรูที่จะศึกษามี

อยูสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความคิดอานตาม

เหตุผลความเปนจริงซ่ึงแตละคนควรเรียนรูใหครบ เพื่อสามารถนําไปใช

ประกอบกิจการงาน และแกปญหาท้ังปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ....." เปน

กระแสพระราชดํารัสซ่ึงเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาอันทรงคุณคายิ่ง  

เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความสามารถ 

คานิยม เจตคติและคุณภาพของบุคคล เพื่อใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศในโลกที่ เปล่ียนแปลงรวดเร็วทั้ งดานวิทยาการความกาวหนา

โดยเฉพาะเทคโนโลยีส่ือสาร หรือการแขงขันอยางรุนแรงดานเศรษฐกิจ  ดังนั้น

สาระสําคัญของแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะการศึกษาถือเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนา

คุณภาพของบุคคล  เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน  เพื่อใหบุคคลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  

และการเมืองของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถาบันการศึกษาหนึ่ง ที่มี

วัตถุประสงคในการ ศึกษาวิชาชีพ ทําการวิจัย ผลิตครู ผลิตผูเรียน และ

สงเสริมวิทยฐานะครู ซ่ึงจากปณิธานดังกลาวนี้วิทยาลัยฯ สามารถผลิต

ผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ไปประกอบอาชีพสุจริตไดเปนจํานวนมาก ปจจุบัน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในดาน

สายอาชีพ เปนระยะเวลานานหลายปแลว จึงเล็งเห็นวานักศึกษาที่จบไปแลว 

และนําความรูที่ ไดไปพัฒนาเปนอาชีพไดนั้น ตองได รับการพัฒนาจาก

ครูผูสอนเปนสําคัญ และส่ิงท่ีขาดเสียมิไดเลยก็คือ กระบวนการจัดการเรียน 

การสอน ผู รายงานในฐานะที ่เป นผู สอนวิชาองคการและการจัดการ

สมัยใหม (30001-1002) เห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังที่

กลาวมาแลวขางตนมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาอยางยิ่ง จึง

ทําการศึกษาแนวทางและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

โดยจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต ใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือ

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดทักษะ

การปฏิบัติไดเปนอยางดี และเนื่องจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชา

องคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) เพื่อใหผูเรียนไดเตรียมตัว

ออกไปประกอบอาชีพไดจริง จะตองจัดเนื้อหาประสบการณ ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันและความสนใจของผูเรียน  มี

การฝกทักษะการปฏิบัติงาน ใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ชวยกันทําความเขาใจส่ิงที่เรียน มีกิจกรรมหลากหลายสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล มีการบูรณาการท้ังดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจในการ

เรียนเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําแบบสอบถามขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน ในรายวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) เพื่อ

เปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาการสอนของครูผูสอน ใหผูเรียนมีความพึง

พอใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนใน

ภาคเรียนถัดไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการ

สมัยใหม (30001-1002)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คือความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ที่เรียนวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม 

(30001-1002) ของ นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ จํานวน 81 คน จําแนกได

ดังนี้  ระดับ ปวส.1 การบัญชี กลุม 1 จํานวน 41 คน, ระดับ ปวส.1 การ

จัดการโลจิสติกส จํานวน 21 คน และระดับ ปวส.1 การเลขานุการ กลุม 1 

จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ลักษณะของเค ร่ืองมื อที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เป น

แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

แผนกวิชาที่สังกัด ระดับชั้น วิชาที่ประเมิน และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม 
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(30001-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและ

ประเมินผล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 5 ระดับ 

กําหนดขึ้นตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) มีการประมาณคาคําตอบของ

คําถามดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถามและขอเสนอแนะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือดังนี้   

1. ศึกษาคนควา  เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

กําหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อ

นํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลักษณะ

เปนแบบสํารวจรายการ (Check  List) ไดแก  แผนกวิชา  ระดับชั้น  รายวิชาท่ี

ประเมิน  และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม 

(30001-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563  จํานวน  3  ดาน 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ของ นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน  50  คน 

5. เก็บรวบรวมขอมูลแลวทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

6. เขียนรายงานการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชาองคการและการ

จัดการสมัยใหม (30001-1002) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวนทั้งส้ิน  81  ชุด   
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบการ

บรรยายโดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหหา

คาความถี่แตละรายการ  โดยการหาคารอยละ  (Percentage)  ไดแก  แผนก

วิชาที่สังกัด  ระดับชั้น  วิชาที่ประเมิน  และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ซ่ึง

แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล วิเคราะห

หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) 

แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของลิเคิรท  (Likert) 

คาเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง   อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง   อยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง   อยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถามและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามการศึกษาการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาองคการและ

การจัดการสมัยใหม (30001-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 โดยครูผูสอนคือ

คุณครูกัณฐิกา  แสงสุวรรณ  สังกัดแผนกวิชาการบัญชี กลุม 1 มากที่สุด รอย

ละ 50.6  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รอยละ 25.9 และสาขาวิชาการ

เลขานุการ กลุม 1 รอยละ 23.5 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

= 0.18 โดยมีความพึงพอใจตอ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน รายการผูสอนใชส่ือการสอนไดอยางนาสนใจ สูงที่สุด อยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย ( X ) = 4.77  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.46 สวนรายการที่

มีความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ  ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

รายการผูสอนเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) 

= 4.49 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.56 และดานการวัดและประเมินผล 

รายการผูสอนมีวิธีการวัดผลหลายวิธี อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.49 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.58 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกแผนกวิชา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
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จัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อัน

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน/นักศึกษา ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-

1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

2. ผลการเรียนของผูเรียนวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม 

(30001-1002) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนไปอยางเหมาะสม มีผล

การเรียนที่ดีขึ้น 

3. ใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนในภาค

เรียนถัดไป 

4. เปนแนวทางใหแกครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหแกผูเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี ชั้นปที่ 1 เลขานุการ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมี

วินัยในตนเองซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทํา

ใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและ

ปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให

บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครู

ควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่

ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคม

ไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคม

และประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยใน

ตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนา

มากยิ่งขึ้นดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนคุณครูสอนนักเรียนระดับ 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

รับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับ 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 ในการตอบแบบสอบถามคร้ังที่  2 นักเรียนมี

พฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดี

ขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชา

หนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครู

กําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอก
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การบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและ

เตรียมพรอมท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

โดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน สงผลใหการเรียน

ดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียนทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

โดยใชกระบวนการกลุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 

ในรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัสวิชา 30214-2001 
 

ผูวิจัย นางกชมน  เอยีดแกว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่หล่ังไหลเขาสูประเทศไทยใน

สังคมที่เปนยุคดิจิทัล สงผลใหคานิยมในสังคมไทยเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

คนไทยบางสวนไมสามารถเลือกรับปรับใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

สงผลใหวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมที่เปนรากเหงาของคนไทยถูกกลืน

โดยวิถีชีวิตแบบใหมคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวาการคํานึงถึงสังคม

สวนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อขาวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุ

นิยม ยอมรับคนท่ีฐานะมากกวาคนดีมีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

หลายประการท่ีลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากตางประเทศ ชี้ใหเห็นวาคน

ไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมทีดี่จากตางประเทศ

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน ทําใหละทิ้งคานิยมที่ดีงามอันเปนเอกลักษณของ

วัฒนธรรมไทยและลดคุณคาของความเปนไทย จึงจําเปนตองใหความสําคัญ

กับการวางรากฐานการปรับเปล่ียนใหคนมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคมไทย (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579) กอปรกับ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกลาววา คน

ไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ ทําให

สงผลตอการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย ดังนั้น บุคคลที่จะอยูรอดและ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตองสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง

ของสังคมที่รวดเร็วนี้ได โดยท่ีบุคคลสามารถท่ีจะกลาพูด กลาคิด กลาทํา 

และกลาเผชิญสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ พฤติกรรม

กลาแสดงออกอยางเหมาะสมจึงเปนพฤติกรรมหนึ่งที่ชวยใหเยาวชนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและวางรากฐานและ

พัฒนาใหคนไทยเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี คานิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม เปน

คนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

ใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่  21 และ

สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของ

การมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมี

คุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศ 

การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียนใหตอบสนองกับทิศ

ทางการผลิตและการพัฒนากําลังคน โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่

จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปล่ียนแปลง โดยทักษะ

สําคัญจําเปนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่เรียกตามคํายอวา 3Rs 

8Cs ประกอบดวย การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการ

คิดเลขเปน (Arithmetics) สวน 8Cs ประกอบดวย ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity 

and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

(Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน

เปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork and Leadership) 

ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, 

Information and Media Literacy) ทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ

และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 

กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ซ่ึงเปนคุณลักษณะ

พื้นฐานสําคัญของทักษะขั้นตนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกลา

แสดงออกอยางเหมาะสม และคุณลักษณะที่เด็กไทยจําเปนตองมี (ณัฐพงษ 

เพราแกว, 2559) 

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมของบุคคลเปน ลักษณะ

บุคลิกภาพอยางหนึ่งที่เกิดจากลักษณะของบุคคลและสภาพแวดลอม โดยแต

ละบุคคลจะมีความแตกตางกัน บุคคลสามารถแสดงออกซ่ึงความตองการ

ของตนไดอยางเหมาะสมโดยส่ือออกมาทั้งทางวาจา น้ําเสียง สีหนา และ

ทาทาง เมื่อพิจารณาในบริบทของสังคมไทยจะพบวา ผูใหญมักอบรมเล้ียงดู

เด็กไทยใหมีความออนนอมถอมตน เกรงอกเกรงใจผูอื่น มีความนอบนอม 

การเล้ียงดูเชนนี้อาจทําใหเด็กพัฒนากลายเปนความไมกลาแสดงออกซ่ึงสิทธิ

และความตองการของตนไดอยางเหมาะสม ส่ิงนี้เองจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา

ใหบุคคลไมสามารถติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่บุคคล

มีลักษณะการแสดงออกที่แตกตางกันจะมีผลตอการสนทนาได เนื่องจากผูที่

ไมกลาแสดงออกมักจะประสบปญหาในการส่ือสารและการตัดสินใจ จึงมัก

กลัวการประเมินที่ใหผลทางลบแกตน เปนผลใหบุคคลที่ไมกลาแสดงออก

มักจะคลอยตามส่ิงชี้นําที่ไดรับไดงาย (ภารดี ศิริสุทธิพัฒนาม, 2551) 
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พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมเปนส่ิงที่สําคัญในการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน เนื่องจากเปนปจจัยที่ชวยใหบุคคลสามารถเผชิญกับ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีความรูสึกดีตอตนเอง ควบคุมตนเอง

ได ลดความประหมา เขินอาย ความกลัว ความวิตกกังวลได มีทักษะในการ

ปฏิสัมพันธกับผูอื่น สามารถแสดงออกไดถึงความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความ

สนใจ อารมณตามความตองการที่แทจริงของตนเองไดอยาเปดเผยและ

จริงใจตามความเปนจริง ปราศจากความวิตกกังวล และเคารพสิทธิของ

ตนเอง ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น กลาฝาฟนอุปสรรคและปญหาในสังคมที่มี

การเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ไดอยางมีความสุข ตรงกันขาม หากบุคคลนั้นมี

พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางไมเหมาะสมหรือบกพรอง บุคคลนั้นจะ

พบปญหาดานการติดตอส่ือสารและการมีปฏสัิมพันธกบัผูอื่น ซ่ึงจะทําใหเกิด

ความยากลําบากในการทํางาน การเรียน รวมไปถึงการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตดวย (จิตราภรณ ชีรนรวนิชย, 2556) 

ในระยะวัยรุนเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิตเปนวัยวิกฤต 

(Critical Period) หรือวัยพายุบุแคม (Storm and Stress) เนื่องจากมีการ

ปรับเปล่ียนการดํารงชีวิตอยางมาก มีปญหาและมีความยากลําบากในการ

ปรับตัว มีการเปล่ียนแปลงมากและรวดเร็วในทุกดานของพัฒนาการ ซ่ึงเปน

ชวงปรับเปล่ียนการเรียนในระดับมัธยมศึกษา วัยรุนท้ังหญิงและชายมักมี

ปญหาเร่ืองการปรับตัวเร่ืองการเรียน เร่ืองเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตาง

เพศ ในวัยรุนบางกลุมมีพฤติกรรมชอบฝาฝนกฎระเบียบ ไมทําตามกฎเกณฑ

ของสังคม ไมชอบเขาเรียน ชอบกอกวน อาจเนื่องจากเด็กอาจมีปญหาเร่ือง

สัมพันธภาพในครอบครัวหรืออิทธิพลกลุมเพื่อน สงผลใหการเรียนตกตํ่าได

เชนกันและอาจทําใหสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง มีปญหาทางอารมณ

ตามมา เชน อับอายเพื่อนฝูง ครู อาจารย ถูกแรงกดดันจากพอแมอีกดวย 

ดังนั้น วัยรุนจึงตองเรียนรูในการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ซ่ึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมความกลาแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณและ

บุคคลที่ตัววัยรุนไดปฏิสัมพันธดวย (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2553) 

ในการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกทักษะและสงเสริมให

นักศึกษาสามารถเรียนรูไดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการ

กลุมในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัส

วิชา 30214-2001 เปนการทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมชวยทําใหมีบุคลิกที่ดีขึ้นสามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง

กลาแสดงออกกลาพูดตอหนาผูอื่นกลาเขารวมกิจกรรมไดรับการยอมรับจาก

เพื่อน พฤติกรรมการกลาแสดงออกสามารถที่จะฝกฝนและสามารถพัฒนาให

เกิดขึ้นไดในตัวของบุคคล ดังนั้น การสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได

กลาแสดงออกอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการกลุมจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะใช

ในการประเมินทักษะของนักศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

รหัสวิชา 30214-2001  ไดสงเสริมในดานความกลาแสดงออก แตความกลา 

แสดงออกในที่นี้ไมไดหมายการแสดงออกทางพฤติกรรมเพียงอยางเดียวแต

เปนการแสดงออกทางความคิดที่ สรางสรรค สังเกตพฤติกรรม นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขณะสอนพบปญหานักศึกษามี

พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ผู เรียนไมกลาที่จะ

แสดงออกทางดานความเปนผูนําและยังขาดความเชื่อมั่นในตนเองงนั้น

ครูผูสอนจึงได ศึกษาการแกปญหานักศึกษาท่ี มีพฤติกรรมขาดการกลา

แสดงออกอยางเหมาะสมในรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัสวิชา 

30214-2001 โดยใชกระบวนการกลุมในชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จําแนกตามกลุมเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จําแนกตามอาชีพหลัก

ของผูปกครอง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2563 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษา เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ทวิภาคี) และ ม.6 

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัสวิชา 30214-

2001  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปน

แบบสอบถาม (Questionaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามดังกลาวแบงออกเปน 3 

ตอน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดแก เพศ กลุมเรียน และอาชีพหลัก

ของผูปกครอง  จํานวน 3 ขอ  ลักษณะขอคําถามเปนแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ (Checklist) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ประกอบดวยคําถามจํานวน 19 ขอ  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการ

ทํางานเปนทีม ดานการนันทนาการเปนทีม และดานการแสดงความคิดเห็น  

ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมขอนั้นระดับมากที่สุด 

มาก หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมขอนั้นระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมขอนั้นระดับปานกลาง 

นอย หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมขอนั้นระดับนอย 

นอยที่สุด หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมขอนั้นระดับนอยที่สุด 
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เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม ผูวิจัยไดกําหนดในการแปลความหมายขอมูลตามเกณพของเบสท 

(Best, 2006 : 331) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยู ใน

ระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.50-4.49 มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยู ใน

ระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.50-3.49 มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยู ใน

ระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.50-2.49 มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยู ใน

ระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.49 มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยู ใน

ระดับนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเพื่อให ผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

การเก็บรวมรวมขอมูล            

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล พฤติกรรมนักศึกษาขาด

การกลาแสดงออกอยาง เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน รหัสวิชา 30214-2001 โดยใชกระบวนการกลุม โดยมีวิธีการเก็บ

รวบรวม ขอมูลดังนี้    

1. แจงการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ             

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา    

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการ วิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร และใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ กลุมเรียน และ

อาชีพหลักของผูปกครอง โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ และรอยละ (%) 

2. การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

สถิติคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมจากนั้นนํา

คาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับเกณฑของเบสท (Best, 2006 : 331) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออกของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จําแนกตามกลุม

เรียน  โดยใช t-test (Independent-Sample t-test) 

4. การวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จําแนกตามอาชีพหลักของผูปกครอง  โดยใช F-test หรือ One-way 

ANOVA และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะ

ทําการตรวจสอบเปนรายคูดวยวีของ Scheffe ตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได

ดังนี้ 

1. การวิ เคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา นัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ทั้งหมดเปนเพศหญิง รอยละ 100.0 เปน

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ทวิภาคี)  รอยละ 

57.7 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ทวิภาคี (ม.

6) รอยละ 42.3  ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางและทําสวน/เกษตรกร  

มากที่สุด  รอยละ 30.8  รองลงมาเปนอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 

19.2  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  รอยละ 11.5  และอื่น ๆ  รอยละ 7.7 

2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม  พบวา  กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

มีระดับของพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก  

คาเฉล่ีย 3.68 ( X = 3.68) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .810 (S.D. = .810) เมื่อ

พิจารณาระดับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมของนักศึกษาเปน

รายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 

อันดับที่ 1  ขอที่ 4 นักศึกษาสามารถส่ือสารกับเพื่อนไดอยาง

เปดเผยและตรงไปตรงมา  อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 ( X  = 4.42) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .578 (S.D. = .578) 

อันดับที่ 2  ขอที่  11 นักศึกษารูสึกภูมิใจที่ เพื่อนรวมหอง

ยอมรับความสามารถและขอจํากัด  อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.23 ( X  = 

4.23) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .710 (S.D. = .710)  และขอ 19 การไดรวม

ทํางานหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหนักศึกษามีความเขาใจใน

เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น  คาเฉล่ีย 4.23 ( X  = 4.23) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.765 (S.D. = .765) 

อันดับที่ 3  ขอที่ 2 ถาเพื่อนขอรองใหนักศึกษาทําในส่ิงที่ไมมี

เหตุผลสมควร นักศึกษากลาที่จะบอกปฏิเสธ  อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 

( X  = 4.15) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .784 (S.D. = .784) 

3. ขอมูลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม   

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จําแนก

ตามกลุมเรียน  พบวา  กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่กลุมเรียนตางกันมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษากลุมทวิภาคีมีพฤติกรรม

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมสูงกวานักเรียนกลุม ม.6 

3.2 การวิ เคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการกล า

แสดงออกอยางเหมาะสม ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จําแนกตามอาชีพหลักของผูปกครอง โดยใช F-test หรือ One – Way 

ANOVA  พบวา  กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ที่มีอาชีพหลักของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ  

1. แมวาผลการศึกษาจะบงชี้วาพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสมของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก สถานศึกษาควรสงเสริมและ

รักษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกและเสริมสรางใหนักศึกษามีพฤติกรรม

การกลาแสดงออกที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลาที่จะ

เขาหาผูใหญ เน่ืองจากคานิยมในสังคมมักใหเกียรติและใหความเกรงใจกับ

คนที่มีอายุมากหรือมีฐานะทางสังคม จึงทําใหนักเรียนไมกลาเขาหาผูใหญ 

และวิทยาลัยฯ ควรมีการอบรมใหกับนักเรียนผูที่กําลังจะเขามรศึกษาตอ ให

มีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูทักษะพฤติกรรมการกลา

แสดงออกอยางเหมาะสมดังกลาวไปปรับใชในการรักษาสัมพันธภาพ รักษา

และปกปองสิทธิของตนเอง โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และทําใหวิทยาลัยฯ 

มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการศึกษาบงชี้วานักศึกษาท่ีอยูในกลุมเรียนทวิภาคีมี

ความกลาแสดงออกมากกวากลุม ม.6 วิทยาลัยฯ ควรคํานึงถึงการสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาอื่นกอนเขารับการอบรมในโครงการที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมวากลุมใดควรเขารับการแกไข 

กลุมใดควรเขารับการสงเสริม ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการ

กลาแสดงออกอยางเหมาะสมสูงขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสมของนักเรียนวิทยาลัยฯ อื่น 

4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม เชน ระดับเกรดเฉล่ียสะสม 

ระดับการศึกษา ภาวะผูนํา และลักษณะของที่อยูอาศัย เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบระดับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ท่ี  1 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

3. นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ที่มตีอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและทักษะความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายนิรุตต์ิ  สระบวั 
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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

นักศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะไดรับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

เปนวิธีเรียนที่ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหนักศึกษามี

สัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแตละคน

ทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน

ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทาง

ปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน (วรรณ

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

นอกจากนี้ การเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง

ความสามารถของตนอยางเต็มที่ สมาชิกที่ออนในกลุมจะไดรับความชวยเหลือ

จากเพื่อนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได (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 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 54 คน 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดใชหลักการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยการใชแบบทดสอบราวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหัสวิชา 

3000–1001 เพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษาทั้ง 3 หอง จากนั้น



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 122 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

นํามาหาคาคะแนนเฉล่ีย ( X ̄) ปรากฏวาคะแนนเฉล่ียมีคาใกลเคียงกัน จึง

เลือกจับฉลากมา 1 หองเรียน ใหเปนกลุมตัวอยาง และ อีก 2 หองเรียน 

เปนกลุมควบคุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ 

รหัสวิชา 3001–1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ซ่ึงเปน

แบบทดสอบตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2557 ซ่ึงหาคุณภาพของขอสอบเรียบรอยแลว และนํามา

ทดสอบกับนกัศึกษาทั้ง 3 หอง นําคะแนนที่สดสอบมาหาคาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏวาทั้ง 3 หองเรียน มีคะแนนเฉล่ียที่ใกลเคียงกัน 

2. นําคะแนนสอบจากแบบทดสอบวิชารายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001–1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่มีการหาคุณภาพของขอสอบแลว ทําการทดสอบคาที (t-

test) พบวา คะแนนสอบแบบทดสอบรายวิชาการบริหารงานคุณภาพใน

องคการ รหัสวิชา 3001–1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 

3. ทําการเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการจับฉลาก 

ผลปรากฏวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม1 จํานวน 19 คน ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 จํานวน 19 คน และ

กลุม 3 จํานวน 18 คน เปนกลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาการ

บ ริหารงาน คุณ ภาพ ในองค ก าร รหั สวิชา 3001–1001 ห ลัก สูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในองคการ จํานวน 6 รวม 12 ชั่วโมง 

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ รายวิชาวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001–1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ จํานวน 6 

หนวยการเรียนรู รวม 12 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เร่ืองเร่ืองการ

เพิ่มประสิทธิภาพในองคการ จํานวน 6 หนวยการเรียนรู หนวยละ 30 ขอ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดานทักษะความสามารถ

ตอกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซ่ึง

ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 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 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

ผูอื่นหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปวา หลังจากไดรับการจัดกาเรียนรูดวยวิธีการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คาคะแนนเฉล่ียทักษะความสามารถ

การทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาสูงกวานักศึกษาที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ต้ังไว 
 

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 
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5. ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูอื่นใหกับผู เรียน เชน จาก

อินเตอรเน็ต หองสมุด เปนตน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อใหนักเรียนไดรับโอกาสในการที่จะไดรับการพัฒนา

ทักษะความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาในกลุมการเรียนรูอื่น ๆ เพื่อใหนักศึกษามี

ทักษะความสามารถในการทํางานกับผูอื่นในระดับสูง 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเปนผูประกอบการ 

โดยการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ในการจัดทําแผนธุรกิจ ระดับ ปวช.2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางธมลวรรณ  นาคาลักษณ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลกนับเปนตัว

บงชี้ที่สําคัญประการหนึ่ง ทําใหเกิดแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศ

ในสังคมโลกตองปฏิรูปการศึกษาก็คือ เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-

based Economy) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนํามา

ซ่ึงความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว และการแขงขันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ดังนั้น ประเทศที่จะอยูรอดไดหรือ

คงความไดเปรียบในการแขงขันก็คือ ประเทศที่มีอํานาจทางความรูและเปน

สังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ในการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตของประเทศตาง ๆ ทําใหประเทศไทยสามารถเรียนรูและประยุกตใช

ประสบการณเหลานั้นได ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ป 2555 คือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความ

เปนเลิศทางวิชาชีพ มุงเนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี บริหารจัดการที่ดีมี

คุณภาพ สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

รหัส 20001-1003 มุงเนนการดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจถือเปนหัวใจสําคัญ

ในการทําธุรกิจ เพราะประกอบดวยแผนการจัดการ แผนการผลิต แผนการ

เงินและบัญชี แผนการตลาด ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอน

ประยุกตใชการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูของนักเรียนดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชประโยชนจากกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง 

3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุม 3 มากกวารอยละ 70 
 

ประชากร 

ประชากรของการศึกษาวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบการใหคะแนนการเขียนแผนธุรกิจ 

2. แบบการใหคะแนนการนําเสนอแผนธุรกิจ 

3. แบบสรุปคะแนนรายวิชาการเปนผูประกอบการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ใหนักเรียนจับกลุม ๆ ละ 5-7 คน และดําเนินการจัดทําแผน

ธุรกิจตามความถนัดและความชอบและมติของกลุม 

2. ครูผูสอนแนะนําการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องตน และนัดตรวจ

งานเปนระยะ 

3. นักเรียนจัดทําแผนธุรกิจและนําเสนอแผนธุรกิจ โดยครูผูสอน

เปนผูตรวจและใหคะแนน 

4. นําผลคะแนนที่ไดหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลคะแนนการเขียนแผนธุรกิจและการนําเสนอแผนธุรกิจ

คิดเปนคาเฉล่ีย 

2. นําผลคะแนนที่ไดรวมกับผลคะแนนอื่น ๆ ในรายวิชาการเปน

ผูประกอบการ และหาผลรวม (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

3. คํานวณหาคารอยละจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้ คือ นักเรียนระดับ 

ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 55 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวารอยละ 70 จํานวน 40 คน 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวารอยละ 70 จํานวน 15 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

ในทุกรายวิชาควรจะใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาหาความรู

ดวยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับตัวนักศึกษาเอง และ

ควรใหนักเรียน นักศึกษากาวใหทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น และ

นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไมวาจะเปนวิธีการเรียนรูดวยตนเอง การ

จัดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลตาง ๆ นําไปประยุกตใช

ในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการใชชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

_______________________________________________________ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 

วิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกุลิสรา คงสงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษายอมมีเปาหมายที่สําคัญคือตองการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูในเนื้อหาวิชาที่ถายทอด โดยผูเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูแลว

มาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่กําลังสอน และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไปประยุกตใช

กับสถานการณอื่นๆ ได โดยครูจะตองสรางบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการ

เรียนรู แนวทางหน่ึงท่ีกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี คือครูสามารถนําส่ือการสอน

มาใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเนื้อหาในบทเรียนจะตองมี

ความถูกตองตามหลักวิชาเปนปจจุบันไมลาสมัย โครงสรางเนื้อหาชัดเจนมี

ความสัมพันธตอเนื่องนั่นคือควรจะตองมีการออกแบบบทเรียนที่ดีนําทาง

ผูเรียนใหเกิดความเขาใจและจําเนื้อหาไดมีการจัดระบบเนื้อหาสัมพันธกับ

ความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนหรือปูพื้นความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยง

ไปสูความรูใหมมีลําดับขั้นตอนของการนําเสนอความยากงายมีการนําเสนอ

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหาเคาโครง

เนื้อหาอยางกวางๆผูเรียนจะสามารถผสมรายละเอียดสวนยอยใหสัมพันธกับ

เนื้อหาสวนใหญทําใหผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพขึ้นที่สําคัญเนื้อหาควรจะ

นําเสนอไดตรงและครอบคลุมตามจุดประสงคที่ ต้ังไวเหมาะสมกับระดับ

ความยากงายของผูเรียน 

ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือ

การเรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 

2. เพื่ อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรเปนนักศึกษาชั้น ปวส. ที่เรียนวิชา กฎหมายธุรกิจ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 4 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 79 คน  

กลุมตัวอยาง 

เนื่องจากนักศึกษา ท่ีเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 79 คน 

ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางประชากร โดยศึกษา ประชากรจํานวน 38 คน 
 

 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของนักเรียนตอคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงแบบสอบถามที่

สรางขึ้น ใชมาตราสวนประเมินคา Rating scale ตามแบบของ Likert  มี 5 

ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ใหคะแนน 5   คะแนน 

มาก ใหคะแนน 4   คะแนน 

ปานกลาง ใหคะแนน 3   คะแนน 

นอย ใหคะแนน 2   คะแนน 

นอยที่สุด ใหคะแนน 1   คะแนน 

เกณฑที่ใชในการประเมิน มีดังนี้ 

คาเฉลี่ย หมายถึง 

4.51-5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

3.51-4.50 ระดับความคิดเห็นมาก 

2.51-3.50 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

1.51-2.50 ระดับความคิดเห็นนอย 

1.00-1.50 ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความ

เปนจริงเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  แจกแบบสอบถามใหนกัศึกษาตอบ 

2.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม spss for window  
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน วิชา กฎหมายธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เปน

ความคิดเห็นของนักศึกษาเพศหญิงลวน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ อยูใน

ระดับมากที่สุด  ประกอบดวย ส่ือที่ใชมีความชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหา

และกิจกรรม อยูในระดับมาก  ประกอบดวยส่ือที่ใชตรงกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชมีความนาสนใจ สามารถกระตุนใหเกิด

การใฝรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยใหงายตอการเรียนรู กระตุนใหคิด 

และจดจําไดนาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชทันสมัย แปลกใหม แตกตาง

ไปจากการเรียนปกติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชมีความเหมาะสมกับเวลา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  
 

ขอเสนอแนะ 

ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ดวย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นําผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนมาพัฒนาเทคนิค การสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคตามทัศนะของนักศึกษา 

ระดับ ปวส. ที่เรียนวชิากฎหมายเพ่ืออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอมรทิพย  แซล่ิม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและการส่ือสารที่กาวหนาไปอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอมและวถิีชีวติของ

คนในสังคมอยางมากมายทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาหลายดาน  เชน 

ส่ิงแวดลอม, ปญหายาเสพติด, ปญหาโรคเอดส ฯลฯ ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลานี้

เกิดขึ้นเนื่องจากความไมสมดุลกัน  ระหวางความเจริญทางเทคโนโลยีและ  

การส่ือสารกับความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของคนไทย ทําใหรัฐบาล

ไทยตองเปล่ียนนโยบายการพัฒนาประเทศจากที่เคยมุงเนนการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจมาเปนการพัฒนาคนแทน  ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 จึงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนเปนพิเศษ  โดย

กําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทานไดพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับครูไวนาสนใจมาก “ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การพัฒนาสติปญญาของเยาวชนในชาติ ครูเปนบุคคลที่ สําคัญและมี

ความหมายอยางมากตอกระบวนการใหการศึกษาเพราะถาปราศจากครูซ่ึง

เปนผูสอน การศึกษาหาความรูของเยาวชน จะมีความยากลําบากขึ้นตองใช

เวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ดีความต้ังใจสอนและมีความรู

ดี มีวิธีการถายทอดที่เหมาะสมยอมจะชวยใหการศึกษาบรรลุเปาหมายได

สะดวกรวดเร็วและงายขึ้น ซ่ึงแนวพระราชดํารินี้สอดคลองกับมาตรา 4 ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหความหมายของครูวา 

“ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการ

สอนและการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

และเอกชน ” 

นอกจากนี้สมัชชาเด็กใหความเห็นเกี่ยวกับครูที่พวกเขาตองการวา“ 

คือครูที่ใจดี มีเหตุผล มีศีลธรรม ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย มีความมั่นใจใน

ตัวเอง พรอมที่จะเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําไมลําเอียง ไมขมขูแตคอยเอาใจ

ใสดูแลใหกําลังใจ ไมลงโทษดวยวิธีรุนแรง ไมใชอารมณ มีวิธีการสอนที่

สนุกสนาน ไมสอนเร็วหรือชาเกินไป ไมใหงานมากและครูจะตองมีหนาตายิ้ม

แยมแจมใส เปนกัลยาณมิตรกับเด็ก” 

จากความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังใหครูมี

บทบาทหนาท่ีสําคัญและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเปนแบบอยางและ

เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาพลเมืองของชาติใหมีความ

เจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางดานคุณธรรม ความรู และ

ความสามารถตาง ๆ แตก็ยังมีครูบางคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิด

วินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี  เปนที่เส่ือมเสียตอสถาบันวิชาชีพครูเปนอยาง

มาก ดังทีเ่ปนขาวในหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ เชน ครูลงโทษนักเรียนดวย

วิธีรุนแรง ครูขมขืนและทําอนาจารลูกศิษย ครูขายยาเสพติด เปนตน ซ่ึง

พฤติกรรมเหลานี้ เปนพฤติกรรมที่รายแรงที่ สุด ที่นักเรียนทุกคนไมพึง

ประสงคใหมีในตัวครู แตยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ครูทั่ว ๆ ไปชอบประพฤติ

ปฏิบัติดวยความเคยชิน เปนพฤติกรรมที่นักเรียนไมพึงประสงคใหครูกระทํา

เชนกัน ไดแก ดานการสอน ครูสอนโดยยึดตัวครูเปนสําคัญครูเปนใหญแต

เพียงผูเดียว ครูเปนคนถูกเสมอครูไมเคยเปนผูผิด ดานวิชาการ ครูสอนแตใน

ตําราเรียนครูมีความรูแคบไมกวางไกล ดานสุขภาพกายและจิต ครูชอบใช

อารมณ และแสดงอารมณฉุนเฉียวกับนักเรียนโดยไมมีเหตุผลดานมนุษย

สัมพันธ ครูพูดจากับนักเรียนดวยถอยคําที่ไมสุภาพ ใชคําที่รุนแรง ดาน

บุคลิกลักษณะ ครูบางคนแตงกายไมสุภาพนุงกระโปรงส้ันเกินไป  ดานการ

อบรมและการปกครอง  ครูไมคอยใหความยุติธรรมกับนักเรียนเทาที่ควร  

ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  ครูบางคนไมคอยมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ชอบละทิ้งหนาที่และเขาสอนไมตรงเวลาซ่ึงพฤติกรรม

เหลานี้สงผลตอภาพพจนที่ดีของครูในสายตาของนักเรียนที่มองวาครู คือ 

แมพิมพที่เปนตนแบบที่ดีของพวกเขาเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้จึงทําให

ผูวิจัยสนใจและตองการทราบความคิดเห็นและความตองการของนักศึกษา

ซ่ึงเปนพลเมืองของพวกเขา  ตามที่พวกเขาพึงประสงค และผูวิจัยก็เปนครู

สนับสนุนการสอนรับทราบความตองการของเขา เพื่อจะไดนําผลการศึกษา

คนควาคร้ังนี้มาปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

เพื่อใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมาย

เพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค เปนรายขอในแตละดาน ทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับ 

ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว     
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส. ที่

เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563  จํานวน 120 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา มี 3 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคตามทัศนะของนักศึกษา

ระดับ ปวส.ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยผูวิจัยได

กําหนดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคไวทั้งหมด 8 ดานแบบสอบถามมี50 

ขอลักษณะของแบบสอบถาม จะถามความตองการของนักเรียนตอ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  โดยมีเกณฑใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ 

 3 คะแนน   หมายถึง ตองการมาก 

 2 คะแนน   หมายถึง ตองการปานกลาง 

 1 คะแนน   หมายถึง ตองการนอย 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

สรางเคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยอาศัยหลัก

และแนวคิดในการสรางดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค    

2.  นําขอมูลและความรูที่ไดมาสรางแบบสอบถามประเภทมาตรา

สวนประมาณคา 3 ระดับ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปปรึกษาผู รู เพื่ อ

ตรวจสอบแกไขใหถูกตองแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

4.  นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวนําไปใชกับกลุมประชากร

ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว                            

5.  นําขอมูลที่ไดวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยหาคารอยละ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคตามทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่ เรียนวิชากฎหมายเพื่อ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวม 8 ดาน และเปนรายขอในรายดานดวยการใช

สถิติพื้นฐาน  ไดแก 

1.  คาคะแนนเฉล่ีย (mean) 

2.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว  มีการวิเคราะหดังนี้ 

1.  วิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค ทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาชั้น ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมาย

เพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว                                 

2.  วิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค เปนรายขอในแตละ 

ดานทั้ง  8  ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาชั้น ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่อ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว                                

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

N   แทน จํานวนประชากร 

X แทน   คะแนนเฉล่ีย 

SD แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑที่ใชในการแปลความหมายขอมูล 

ผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลออกเปน 3 ระดับ 

ดังนี้ 

คะแนนเฉ ล่ีย  2.51 – 3.00   หมายถึง   นัก เรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับสูง 

คะแนนเฉ ล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง   นัก เรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉ ล่ีย  1.00 -   1.50   หมายถึ ง  นัก เรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับตํ่า 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ระดับของคุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงค ตาม

ทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว ตามคุณลักษณะทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลางและลําดับที่ของ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค นับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปยังตํ่าสุด เรียง

ตามลําดับได  ดังนี้ 

ลําดับ  1 ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

ลําดับ  2 ดานคุณธรรมและความประพฤติ 

ลําดับ  3 ดานสุขภาพกายและจิต 

ลําดับ  4 ดานมนุษยสัมพันธ 

ลําดับ  5 ดานการสอน 

ลําดับ  6 ดานบุคลิกลักษณะ 

ลําดับ  7 ดานการอบรมและการปกครอง 

ลําดับ  8 ดานวิชาการ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดานทั้ง 8 ดาน นักศึกษาระดับ 

ปวส.1 ที่ เรียนวิชาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยวจะแสดงความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของครูทั้ง 8 ดาน แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีการวิจัยการแอบแตงหนา เสริมสวย ในชั้นเรียนใหกวางขวาง

ขึ้น เชน วิจัยในชั้นเรียนอื่นๆ รายวิชาอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้จะทําใหทราบวา นักศึกษาระดับ ปวส. ที่

เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว มีความตองการครูที่มี

คุณลักษณะอยางไร เพื่อเปนแนวทางใหครู และผูบริหารโรงเรียนไดปรับปรุง

แกไขคุณลักษณะของครูใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีงาม

ของนักเรียนตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 

เรื่อง Family โดยใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวฉันทนา  หมวกพลาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปการศึกษา 2563 นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่

ผูวิจัยใชในการทดลองคร้ังนี้ จํานวน 25 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตํ่า

มาก มีสาเหตุจากการมีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก

นักเรียนเห็นวาเปนกลุมสาระที่ยาก และไมมีแรงบันดาลใจในการเรียน  

จากสภาพปญหาที่พบจะเห็นไดวาวิธีการที่จะสงเสริมการเรียน

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ใหดีขึ้นนั้นตองเร่ิมท่ีการสรางทัศนะคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ นั่นคือ

การเร่ิมจากส่ิงที่เด็กชอบ จากการที่ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเกี่ยวกับการใช

แบบฝกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผูวิจัยจึงมีวิธีการแกไข

โดยใชแบบฝกทักษะ แทรกในบทเรียนแตละบท เพื่อใหผูเรียนเกิดการอยาก

เรียนรูและสนใจมากขึ้นเพราะในบทเรียนที่มีกิจกรรมแทรกอยูจะชวยให

ผูเรียนจดจําเนื้อหาหรือคําศัพทไดดีกวาการเรียนตามหนังสือและ ชวยให

ผูเรียนมีความสนุกสนานและอยากเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดวยเชนกัน การ

แกไขดวยวิธีนี้เปนการแกไขความคิดของผูเรียนเพราะตัวผูเรียนในแตละคนมี

ความถนัดที่แตกตางกัน ถาจะวัดความรูของผูเรียนดวยการสอบอาจจะไม

เพียงพอ เราจึงหาวิธีแกไขโดยการใชแบบฝกทักษะตางๆท่ีชวยในดานการ

เรียนการสอนในแตละเนื้อหามาเปนเคร่ืองชวยวัดความรูความเขาใจ ของตัว

ผูเรียนโดยอาจจะเปนการใหนักเรียนทบทวนบทเรียนแตละบทหลังจาก

กิจกรรมเพื่อทดสอบ ความเขาใจของตัวผูเรียน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 

เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับ

หลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะ  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชแบบฝกทักษะ วิชา

ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด เร่ือง Family ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตําบล

คลัง  อําเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 25  คน   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน/ชุด คือ แผนการจัดการ

เรียนรูที่ 2 เร่ืองFamily    

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง พูด 1 ชุด 

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดย

ใชแบบฝกทักษะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ

และการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื  ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู  

การสรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  

เร่ือง Family โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.1 วิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2562 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

และจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร  

1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การสรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยแบบฝกทักษะ  

1.3 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลว มาตรวจสอบ

ความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรูดานความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของความชัดเจน ความถูกตอง

เหมาะสมของภาษาที่ใช 

1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด เร่ือง 

Family โดยการใชแบบฝกทักษะ นําไปสอนเพื่อแกปญหาและพัฒนา

นักเรียน 

2. แบบทดสอบกอนเรียน –หลังเรียน  

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด เร่ือง Family เปนแบบทดสอบที่ใชทั้งกอนเรียน 

หลังเรียน เปนแบบทดสอบประเภทปรนัย จํานวน 10 ขอ โดยมีขั้นตอนการ

สรางดังนี้  

2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจาก

เอกสารการวัดและประเมินผล 

2.2  วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร เ รี ย น รู  ต า ม ห ลั ก ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
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2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษฟง 

พูด เร่ือง Family ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ ต้ังไว ซ่ึงมีลักษณะเปน

แบบทดสอบแบบปรนัยแบบ5 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 

2.4 นําแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษฟง พูด เร่ือง Family  

ไปใชเก็บรวบรวมคะแนนกับกลุมเปาหมายในการวิจัยในชั้นเรียน  

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช

แบบฝกทักษะ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีลักษณะ

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิธีการของ Likert ซ่ึงมี 5 

ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย 

และพึงพอใจนอยที่สุด ดังนี้ 

3.1 เกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจตอการเรียนโดยการใช

แบบฝกทักษะ ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  กําหนดให  5 คะแนน 

ความพึงพอใจมาก กําหนดให  4 คะแนน 

ความพึงพอใจปานกลาง  กําหนดให  3  คะแนน 

ความพึงพอใจนอย  กําหนดให   2 คะแนน 

ความพึงพอใจนอยที่สุด กําหนดให  1 คะแนน 

3.2 นําผลการประเมินที่ไดมาหาคาเฉล่ีย โดยยึดเกณฑการ

ตัดสินใจ ดังนี้ 

ระดับคะแนน    เกณฑการประเมิน 

4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

1.00 – 1.49  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยได

ดําเนินขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. อธิบายถึงการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะ แจงจุดประสงค

การเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู  

2. ทดสอบก อน เรียน  (Post test )กั บ ก ลุ ม ตั วอย าง  ด วย

แบบทดสอบกอนเรียน 

3. ดําเนินการวิจัยโดยการทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางในวิชา

ภาษาอังกฤษฟง พูด เร่ือง My family โดยการใชแบบฝกทักษะ  

4. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ห ลังการเรียนรูโดยการใช

แบบทดสอบหลังเรียน (Post test) 

5. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ฟง พูด เร่ือง My Family โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แลวนําผลการวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  

6. การเก็บขอมูลจากตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่

ไดมาหาความถี่แลววิเคราะห บรรยายเปนความเรียง ประกอบ ตาราง โดย

เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ีย คารอยละ ระหวางการทดสอบคร้ัง

แรกกับคร้ังหลัง ของกลุมตัวอยางและเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบฝก

ทักษะกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฟง-พูด เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะโดยรวมสูงขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวา คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวมเฉล่ีย 3.80 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉล่ีย8.14 คา t –test =10.31 แสดง

วา นวัตกรรมที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยคะแนนกอน

และหลังเรียนตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ .05 

3. แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝก

ทักษะ โดย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด X  

=4.35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ แบบฝกมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู X =4.6  

รองลงมา คือ ผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียน โดยการเรียนรูจากแบบฝก

ทักษะ X =4.52 และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ แบบฝกเปนส่ือการสอนที่

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในหองเรียน X =4.04 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง-พูด เร่ือง Family โดยใชแบบฝกทักษะ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากผลการวิจัยที่คน พบวาการใชแบบฝกทักษะ มีสวนชวยให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ ผูเรียนสามารถทราบผลการ

เรียนรูและตอบสนองไดทันที โดยแบบฝกที่ทําขึ้นมีเนื้อหาที่นาสนใจผูเรียน

สามารถศึกษา คนควา และประเมินผลการเรียน ดวยตนเอง นับเปนส่ือการ

สอนที่ผูสอนสามารถนําไปพัฒนาในการจัดการเรียน การสอนใน รูปแบบฝก

ในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ในการจัดทํารายงานวิจัยคร้ัง

ตอไป ผูวิจัยสามารถพัฒนาแบบฝกในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดทํา

เปนรูปเลม เชน สรางเปน E–BOOK โดยใชคอมพิวเตอร หรือเกมสตาง ๆ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

สูงขึ้น   

2. เปนประโยชนตอครูผูสอนทานอื่นๆ ในการนําโดยใชแบบฝก

ทักษะ ในการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนตอไป  

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาทักษะการเขยีนโดยใชชดุกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะการเขียน 

สําหรับนักเรยีนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนันทรัตน   ชนะช ู

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนรายวิชา การอานส่ือส่ิงพิมพภาษาอังกฤษ 

(20000-1203) พบวาผูเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับตอง

ปรับปรุง วัดไดจากผลการสอบแบบอัตนัตของนักเรียน เนื่องจากผูเรียนขาด

ทักษะความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ผูเรียนขาดความชํานาญในการ

เขียน ไมรูวาจะเรียงประโยคอยางไร เขียนอยางไรเปนตน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ระดับ ปวช .1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ใหมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียนสูง

กวากอนเรียน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน 

กลุมตัวอยาง  

นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 

22 คน โดยการสุมแบบเจาะจง  
   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและชุดกิจกรรมการฝกทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษ  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

แผนการจัดการเรียนรูและชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

แผนการจัดการเรียนรู 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม

การฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2. ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ชุด   

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยใชชุด

กิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้ 

1. หาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบกอนเรียน  

2. หาคาเฉล่ียรอยละของคะแนนแบบฝกหัดที่นักเรียนทําระหวาง

การดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

จํานวน 4 แผน  

3. หาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบหลังเรียน และคาเฉล่ียรอยละของคะแนนการทดสอบหลังเรียน  

4. หาคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดระดับความพึงพอใจ  

5. ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนการทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ประ สิทธิภ าพ ของชุ ดกิ จกรรมก ารฝ กทั กษะการเขี ยน

ภาษาอังกฤษ เทากับ 75.04 /83.76  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 

หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป  

1. ครูควรศึกษาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนใหเขาใจกอนลง

มือสอนเพื่อใหการเรียนการสอนไมติดขัด ผูเรียนเรียนไปไดอยางราบร่ืน และ

สนุกกับการเรียน  

2. ครูควรมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ

การเขียนอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับผูเรียน  

3. เวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละคน ครูควรยึดความ

แตกตางระหวางบุคคลเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน 

จึงสามารถยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสมเพื่อไมเปนการปดกั้นความคิด

ของนักศึกษามากเกินไป  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเพื่ อให เนื้ อหา

เหมาะสมสามารถใชสอนนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได  

2. ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ในเร่ืองอื่นๆ ตอไป  

3. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช

นวัตกรรมอื่นๆ อีก  

4. ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเร่ืองที่จะฝกเขียนตาม

ความสนใจ ซ่ึงเปนการเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนมีชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเพื่อใหเนื้อหาเหมาะสม

สามารถใชสอนนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได  

2. เปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษในเร่ืองอื่นๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

สภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบญัช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชาตยา  แซตัน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207)  เปนวิชาที่ศึกษา

เกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทตางๆ การออกเสียง 

และการสนทนาโตตอบตามสถานการณตางๆแตเน่ืองจากนักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมเปนที่นาพอใจอาจเปนเพราะนักศึกษามี

พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไมดีพอและขาดแรงจูงใจดานการเรียน

ภาษาอังกฤษทําใหเกิดความรูสึกวาเปนวิชาที่ยาก ผูสอนมีความตองการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จึงจําเปนตองทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาดังกลาว เพื่อนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการแกปญหาการ

จัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 2 ดานการเตรียมการสอน การดําเนินการสอน การใชส่ือการ

สอน การวัดและการประเมินผล และดานการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 32 คน ซ่ึงเปน

กลุมที่ผูวิจัยสอนเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามสภาพปญหาที่มีตอ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 เปนแบบวัด

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

เรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

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 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหา

คาความถี่และรอยละ 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ในภาพรวม และแยกรายดาน 

โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับ

แบบสอบถามปลายเปดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบจัดกลุมของคําตอบ โดย

การแจกแจงความถี่ 

1. ดานการสอนและเทคนิคการสอน 

2. ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย 

3. ดานส่ือประกอบการสอน 

4. ดานการวัดและประเมินผล 

ตอนที่  3   ขอเสนอแนะ                                                                                 
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สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาทั้งหมดที่ศึกษาในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

เปนเพศหญิง  รอยละ 100 ระดับเกรดเฉล่ียสะสมสูงสุด 3.01-3.50 รอยละ 

43.75  และตํ่าสุดคือ ตํ่ากวา 2.00  รอยละ 3.13  นกัเรียนเขาเรียนตอภาค

การเรียนสวนใหญเขาเรียนมากกวา 10 คร้ัง  รอยละ 93.75  และตํ่าสุดคือ 

นอยกวา 5 -10 คร้ัง  รอยละ  6.25 

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 4.10 , S.D = 

0.15) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดและประเมินผล สูงที่สุด 

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.32  

รองลงมาคือ ดานการสอนและเทคนิคการสอน ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 

4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.27 ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน 

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.34 และ

ตํ่าท่ีสุดคือ ดานส่ือประกอบการสอน ระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.02 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.44 ตามลําดับ 

3. ระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมในวิชาการ

สนทนาภาษาอังกฤษ 2 ระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.66  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.13  เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการสอนและ

เทคนิคการสอน ระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.28 ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน ระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 

1.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.42 ดานส่ือประกอบการสอน ระดับ

นอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.41 และตํ่า

ที่สุดคือดานการวัดและประเมินผล ระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.57 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.33  ตามลําดับ 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอน ระดับการปฏิบัติและระดับปญหา ในวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 

2 ในภาพรวมและรายดาน  พบวา  ระดับการปฏิบัติการมีคาเทากับ 4.10 

คาเฉล่ียระดับปญหามีคาเทากับ 1.66 เห็นไดวาภาพรวมระดับปฏิบัติการใน

การเรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา โดยทุกดานมีระดับปฏิบัติการในการ

เรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทําวิจัยในดานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการ

เรียนรูดวยตนเอง หรือมีกลุมคอยใหคําแนะนําการเรียน และสามารถศึกษา

คนควา หาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 

2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพ

การสอน เนนการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะปญญา ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. จากการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 จะชวยทําใหผูสอนไดเขาใจนักเรียน ใน

ขณะเดียวกัน จะทราบผลการสอนของตนเองตามความคิดเห็นของนักเรียน 

2. นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2  

______________________________________________________ 

การสํารวจความพึงพอใจการใชเทคโนโลยใีนการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนุชนาถ  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาภาษาอังกฤษถือเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการติดตอส่ือสารระหวางกันในชีวิตประจําวัน รวมถึงในแวดวง

อุตสาหกรรม หรือ การทองเที่ยวที่ยังตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง

ประเทศโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล การศึกษาภาษาอังกฤษของไทย

มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาอังกฤษ (English as a 

Foreign Language) ต้ังแตในวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ ดังเชน ปรามรมภรัตน 

โชติกเสถียร (2552) ไดกลาวไววา เด็กไทยเร่ิมเรียนภาษาองักฤษมาต้ังนาน

ต้ังแตวัยเด็ก ซ่ึงอยางนอยเรียนมาเปนเวลาไมตํ่ากวา10 ป คนไทยนาจะใช

ภาษาอังกฤษได เปนอยางดีแตกลับพบวานักเรียนไทยสวนใหญยังมี

ขอบกพรองในการใชภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเวลาที่มีการพูดสนทนา

โตตอบกัน อีกทั้ งผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ป

การศึกษา 2559 นั้น ปรากฏวาในระดับประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษา

ปที่3 นั้นมีผลการทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีระดับเกณฑที่ตํ่าลงมาก 

แสดงใหเห็นวา ระบบการเรียนการสอนทางดานภาษาอังกฤษในหองเรียน

นั้น ยังไมตอบสนองกับผูเรียนไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและไมสามารถ

นําไปประยุกตใชในการส่ือสารไดจริง ซ่ึงปญหาขางตนแสดงใหเห็นถึงการ

เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สถานศึกษาทั่วไป นั้นไมสามารถทําใหผูเรียน

สามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษไดบรรลุทักษะในการส่ือสารจึงทําให

ผูเรียนสวนใหญมีแนวความคิดที่จะเลือกฝกการเสริมประสบการณการ

เรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนมากขึ้น เพื่ อพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหดียิ่งขึ้น ผานทางการเรียนจากสถาบันกวดวิชา หรือสถาบัน

ภาษาตางๆ ขึ้นโดยที่ผานมามีสถาบันภาษา และสถาบันกวดวิชาไดเกิด

ขึ้นมาอยางมากตามจํานวนความตองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่

เพิ่มขึ้นสูงเชนเดียวกัน 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีมี การพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนในการติดตอส่ือสารและ

การเรียนการสอนในสังคมยุคสมัยนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองมือส่ือสารชนิดพกพา จึงมีบทบาทในการ

ประยุกตใชกับการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูดวย

ตน เองเพิ่ มมากขึ้ น  เยาวภา สงวนวรรณ  (2556) ไดกล าววา จาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสามารถชวยทําใหการ

เรียนการสอน เนนใหผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะประสบการณการเรียนรู

ดวยตนเอง และ นิคม ทาแดง (2558) ไดกลาวถึงองคประกอบและ

กระบวนการของสังคมการเรียนรูวา การเรียนรูในยุคของสังคมการส่ือสาร

อยางในปจจุบันจะตองเปนระบบเปดใหมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และ

สามารถตอบสนองตอความจําเปน ความตองการความถนัดและขีด
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ความสามารถของผูเรียน โดยผานทางส่ือทุกรูปแบบ เพื่อตรงกับความถนัด 

ความสนใจและความต องการของผู เรียนมากที่ สุดสอดคล องกั บ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2555 หมวดท่ี 9 หมวดเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา มีสาระสําคัญดังนี้ คือ 1) รัฐตองจัดโครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชองทางและส่ือโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 2) รัฐตอง

จัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 3) รัฐตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนใหมี

ขีดความสามารถในการผลิต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาในยุคสังคมที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วในการแสวงหา

ความรูและการศึกษาตลอดชีวิต    

นักเรียนสามารถเรียนรูคนควาภาษาอังกฤษไดดวยตนเองทุกเมื่อทั้ง

ในและนอกหองเรียน แตเทคโนโลยีในปจจุบันมิไดมีไวเพื่อการศึกษาเพียง

อยางเดียวแตเอื้อไปถึงความสะดวกในการส่ือสารอีกดวยทําใหเปน แรงจูงใจ

อยางหนึ่งที่ ทําใหนักเรียนใชเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค และสาเหตุน้ีก็

สามารถทําใหนักเรียนอาจจะมีผลการเรียนที่ตกตํ่าลงไดเชนกัน 

เห ตุนี้ เองผู วิจัยจึ งสนใจที่ จะศึกษาความพึ งพอใจในการใช

เทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนและนักเรียน

ใหดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อ สํารวจความพึงพอใจการใช เทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีใน

การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จําเปนที่ตองใชเทคโนโลยีในปจจุบันเพื่อใหผูสนใจศึกษาตอในเร่ืองนี้ไดนําไป

เปนแนวทางตอไปในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 33 คน โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposing Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีการประเมินความพึงพอใจในการใช

เทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษ จากการทําแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฯ  แบบ Rating Scale (5 ตัวเลือก) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ / แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใชเทคโนโลยี

ในการเรียนภาษาอังกฤษ ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ใหกับกลุม

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 ชุด กอนการตอบแบบสอบถาม

ผูวิจัยจะอธิบายจุดประสงคของการเก็บขอมูล และอธิบายวิธีการกรอก

แบบสอบถามใหเขาใจกอนแลวจึงใหกลุมตัวอยางทําการประเมิน 

2. หลังจากนําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช

เทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ตอบครบทุกขอและสมบูรณทุกฉบับ 

ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามแบบที่ไดมาตราวัดใหคะแนนตามเกณฑ ที่กําหนด

ไวและนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

แนวทางที่กลุมตัวอยางใช Social Media เพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ คือ      

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับ 4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Windows  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหหา

คาความถี่แตละรายการโดยการหาคารอยละ (Percentage) ไดแก  เพศ  

และอายุ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีใน

การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีนักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 100 จําแนกตามเพศดังนี้ เพศชาย รอยละ 15 และ

เพศหญิง รอยละ 85 

2. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีนักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 100 จําแนกตามอายุดังนี้ 17 – 18 ป รอยละ 21 

และมากกวา 18 ป รอยละ 79 

3. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษในภาพรวม ซ่ึงมีคาความพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.57, 

S.D. = 1.013) 
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4. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษดานผูเรียน อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.44, S.D. = 0.654) 

5. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษดานครูผูสอน ระดับปานกลาง ( X  = 3.46, S.D. = 0.75) 

6. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษดานรูปแบบและเนื้อหาในการสอนผานระบบออนไลน อยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.65, S.D. = 0.845) 

7. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษดานการจัดการเรียนการสอนผานโปรแกรมออนไลน อยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.871) 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการทําการวิจัยกับกลุมผูเรียนอื่นในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการทําวิจยั 

1. ไดทราบความพึงพอใจในการใช เทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีและ

นําขอมูลที่ไดมาวัดระดับความสําคัญและความจําเปนในปจจุบัน 

3. ไดทราบแนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการเรียน

ภาษาอังกฤษตอในอนาคต 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม โดยใชสื่อวีดีโอ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมาลัย  ชูขันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนตองมีการเลือกใชส่ือการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น แตปญหาสวนใหญนักศึกษายังไมสามารถพูด

ส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนท่ีมุงเนนการเรียนเพื่อการทําแบบทดสอบ

มากกวาการจัดประสบการณดานการพูดใหกับผูเรียน ทําใหไมไดรับการฝก

พูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําภาพยนตรแอนิเมชันมาเปนส่ือ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะดานการพูดของ

นักศึกษาสาขาการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใหผูเรียนได

ชมภาพพรอมกับไดฟงสําเนียงน้ําเสียงจากเจาของภาษา เรียนรูประโยคที่ใช

ในชีวิตจริงและจดจําสําเนียงจากเจาของภาษา เขาใจความหมายของภาษา

พูด ภาษาทาทางท่ีปรากฏในภาพยนตร การเขาใจบทสนทนาโตตอบกันใน

สถานการณตาง ๆ และเปนการสรางแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการจัดการค

หกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาการ

จัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอน

และหลังเรียนโดยใชส่ือวีดีโอ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กํา ลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ประเภทวิชาบริหารคหกรรมศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อธุรกิจบริการ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 89 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

จํานวน 18 คน ซ่ึงไดมาจาการเลือกแบบเจาะจง  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบ 2 ชุด ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

2. บทสนทนาการฝกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ จากสีดีโอ หรือ 

ส่ือออนไลน  

3. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 หนวย  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษารายละเอียด วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงครายวิชา

ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563  

2. คนควา เนื้อหา บทเรียนดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

บริการจากเอกสาร ตําราเรียน และส่ือออนไลนตางๆ ใหตรงตามเนื้อหาที่

ตองการและนําไปใชเพื่อประกอบการเขียนแผนการเรียนรู 

3. การหาคุณภาพของแผนการสอน  แบบทดสอบ และส่ือ

ออนไลน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําไปใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน 

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเร่ืองความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและความ

สอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน โดยใช

แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นในการสอนและฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ 

การถามตอบในสถานการณตาง ๆ ตามแผน  

2. กอนการทดลอง ผูวิจัยไดใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชทั้ง 2 ชุด ซ่ึงชุดที่ 1 ใชเวลาทําแบบทดสอบ 20 นาที สวน

ชุดที่ 2 ผูวิจัยใชวิธีการเรียกสัมภาษณเปนรายบุคคล เพื่อฟงเสียง สําเนียง

การพูด และทดสอบความเขาใจในทักษะการฟง พรอมบันทึกคะแนน เพื่อ 

คํานวณหาคาทางสถิติ  
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3. ขณะดําเนินการทดลอง ผูวิจัยสอนตามเนื้อหาและวิธีการที่

กําหนดในแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นหรือแผนการสอนทั้ง 3 แผน เพื่อ

ฝกและพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

4. เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามแผนการจัดการเรียนรู 3 แผนแลว 

ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน ท้ัง 2 ชุด คือชุดที่ 1 ขอสอบปรนัย 

และขอสอบชุดที่ 2 ชุดคําถามเพื่อสัมภาษณผูเรียนเปน ภาษาอังกฤษ 5 

คําถาม นําขอสอบไปตรวจ บันทึกคะแนนเพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ   

5. วิเคราะหและสรุปผลขอมูลตามวิธีการทางสถิติ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หลังการเรียนมี

คาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสังเกตจาก

คะแนนเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรปลูกฝงการทองคําศัพทภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพื่อความ

สะดวกในการสนทนาไดอยางทันทวงทีเพราะเมื่อผูเรียนรูคําศัพทก็จะ

สามารถนําคํามาปะติดปะตอเปนประโยคและเร่ืองราวได   

2. ผูสอนควรมีเวลาในการรับฟงปญหา หรือปรึกษาขอสงสัย

เกี่ยวกับการเรียนและการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางเต็มที่  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษดีขึ้น 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียน 

เรื่อง Reading Business Documents ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานเลขานุการ วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางพัชรีย  ทองขวัญ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหโลกมี

วัฒนาการและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง มนุษยสามารถติดตอส่ือสารอยางไรพรมแดน ประเทศไทยเปน

ประเทศห น่ึงที่ ได รับผลกระทบจากการเจ ริญ เติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศจานวนมหาศาลหล่ังไหลเขาสูประเทศไทย สังคมไทย และคนไทย 

ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนภาษาอังกฤษ จึงจําเปนที่การจัดการศึกษาของประเทศ

ตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนในประเทศ ใหมี

ศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพซ่ึงสอดคลองกับความมุง

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 ( 

2528 : 15) กลาววา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบดวยทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น ทักษะที่จําเปนมากที่สุดคือ 

ทักษะการอาน ซ่ึงตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานฉลากยา การอาน

ปายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ ตลอดจน

ความจําเปนในการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญา

โท ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะที่นักเรียนตองการและควรไดรับการ

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 ดังท่ี 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 เมื่อเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

ผูเรียนตองศึกษาคนควาตําราทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูที่

มีทักษะการอานสูงยอมมีโอกาสมากกวาในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมได

เปนอยางดี  

การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู 

และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ตองสามารถเปนผูนําในการใชส่ือและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (พูนทรัพย  นาคนาคา. 2539 : 3) 

โดยเฉพาะในสังคมที่เรียนรูภาษาตางประเทศในสภาพแวดลอมสวนใหญที่

ไมไดใชภาษานั้นเปนภาษาแม และไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ
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ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 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 ดังน้ัน 

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

เสนอเน้ือหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใหผูเรียน

ไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีใชในการสอนนั้น 

การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนก็เปนส่ิงจําเปนสําหรับการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Robinson. 1980 : 35) เพราะการที่ผูเรียนพบภาษา

ที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวา

สามารถนําไปใชในการส่ือสารจริงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

แรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้น  

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2536 : 115 - 116) ไดเสนอใหมีการนําส่ือที่

เปนของจริงมาใชในการเรียนการสอนวา วิธีการสอนเพื่อการส่ือสารโดยใช

ส่ือท่ีเปนเอกสารจริงนั้นสามารถชวยแกปญหา ทําใหนักเรียนสามารถนํา

ความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได โดยผูสอนอาจจะนําส่ือที่ปรากฏใน

ส่ิงพิมพมาสอน หรือใหนักเรียนฟงจากวิทยุโทรทัศน  

เบญจวรรณ ผองแผว และอรอนงค หิรัญบูรณะ (2526 : 65) ได

กลาวถึงตัวอยางของเอกสารจริงที่พบในชีวิตประจาวันวามีอยูหลายประเภท 

เชน ขาว บทความ ปายโฆษณา การตูน เปนตน และขอดีของการนําเอกสาร

จริงมาใชในการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนไดคุนเคยกับบทความที่เขาจะ

ไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน

และสนใจการอานมากขึ้น  

ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเร่ืองทักษะ

การอาน ซ่ึงผูสอนพบปญหาวานักเรียนระดับชั้นปวส .1 สาขางานการ

เลขานุการ มีปญหาดานการอาน เนื่องจากนักเรียนอานไมออก และสรุป

ใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได หรืออานขอความแลวไมสามารถปฎิบัติตาม

คําส่ังได ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมคีวามสนใจในการนําเอกสารในวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจมาพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพใน

การอานสูงขึ้น และรูคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนได

เรียนในส่ิงที่มีความหมายตามความตองการของตนเองสามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทั้งในดานการศึกษาคนควาในการศึกษา

ระดับที่สูงขึ้นไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบ

ฝกการอานหนวยการเรียน เร่ือง Reading business documents ของ

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช กอนและหลังการทดลอง 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการเลขานุการ มีความสามารถ

ทางการอานสูงขึ้น หลังจากใชแบบฝกการอานหนวยการเรียนเร่ือง Reading 

business documents 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) จํานวนทั้งหมด 18  คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชวิธีสุมมาจากจํานวนทั้งหมดของ

ประชากรหรือ (µ) 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

สาขางานการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2563 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) จํานวน 1 

หองเรียน จํานวนนักเรียน 18 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจําเพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกการอ านหนวยการเรียนเร่ือง Reading business 

documents รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207)  

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน หนวยการเรียนเร่ือง Reading 

business documents รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเร่ืองการ

จัดการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกการอาน 

2. ศึกษาหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของรายวิชา 

เพื่อกําหนดและวิเคราะหเนื้อหา 
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3. สรางแบบฝกการอาน ตามหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร 

จุดประสงคของรายวิชา  

4. นําแบบฝกการอาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ( 

Content Validity) และหาคา IOC 

5. นําแบบฝกการอานทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 30 คน  

6. แกไขปรับปรุงแลวกอนนําไปใชจริง  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนเร่ือง Reading business 

documents รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) นักเรียนจํานวน 18 

คนบันทึกผลคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

2. จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานหนวยการเรียนเร่ือง 

Reading business documents วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) 

3. ทดสอบหลังเรียน 

4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหและวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉล่ียเลขคณิต ( x ) 

2. วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบคาคะแนนกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยการทดสอบคา t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝกแบบฝกทักษะ

หน วยการเรียน เร่ือ ง  Reading business documents รายวิช าวิช า

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207)) มีคา t ที่คํานวณได (1.17) นอยกวาคา  

t  จากตาราง (t 05  .18  =  1.734) 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการเลขานุการ มีความสามารถ

ทางการอานสูงขึ้น หลังจากใชแบบฝกการอานหนวยการเรียนเร่ือง Reading 

business documents 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกการอานหนวยการ

เรียนเร่ือง Reading business documents ครูควรวางแผนใหเหมาะสม

กับระยะเวลา 

2. ครูควรศึกษาวิธีการสอนนี้ใหเขาใจถองแท และชี้แจงการทํา

กิจกรรมใหนักศึกษาเขาใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง Reading business 

documents วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (300001207) สูงขึ้น 

3. นักศึกษามีทักษะการอานและเกิดความเชื่อม่ันในการอาน

คําศัพทภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาไดเรียนรูอยางสรางสรรคและสามารถนําไปบูรณา

การเขากับความรูอื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

______________________________________________________ 

 

การใชแอพพลิเคชั่นในการพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาจีน 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2/2563 
 

ผูวิจัย นางสาวดลฤดี   ชาญเชาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารเปนส่ิงสําคัญ ไมวาจะเปน

การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ ในยุคศตวรรษที่ 21 

นอกจากจะใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารแลวภาษาจีนก็เปนอีกภาษาหนึ่งที่

มีความสําคัญในสังคมโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนลวนมีการสงเสริมใหเรียนรู

ทั้ง 2 ภาษาแตในทางปฏิบัตินักเรียนกลับยังไมสามารถใชภาษาทั้ง 2 ในการ

ส่ือสารได อันเนื่องจากยังไมมีความเขาใจ จําคําศัพทไมไดหรือเรียนแลวแต

ยังใชไมเปน ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาทักษะทางดานภาษาของนักเรียนจึง

ตองเลือกใชแอพพลิเคชั่นเพื่อเปนส่ือในการชวยการเรียนการสอนภาษา

เพราะในแอพพลิเคชั่นนั้นมีทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงใหผูเรียนไดเรียนรู

เสมือนสถานการณจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อพั ฒ นาทั กษ ะฟ ง -พู ดของการเรียนภาษ าจีนด ว ย

แอพพลิเคชั่นชวยสอน 

2. เพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนกอนและหลังใช ส่ือ

แอพพลิเคชั่นการฟง-พูดภาษาจีน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่  1 สาขาวิชาการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 1-4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 123 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่  1 สาขาวิชาการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน  โดย

การสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ซ่ึงมีเนื้อหา

สอดคลองกับส่ิงที่เรียน เปนแบบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

2. แผนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในที่ทํางาน  

3. แอพพลิเคชั่นชวยสอน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง คือ การ

เลือกใชแอพพลิเคชั่นฝกทักษะภาษาจีน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแอพพลิเคชั่นฝกทักษะภาษาจีนที่ไดผานการเลือกและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพโดยการทดลองใชกับกลุมทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน คร้ังที่ 

2 จํานวน 9 คน  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบกอนเรียนดวยแอพพลิเคชั่น 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบหลังเรียนดวยแอพพลิเคชั่น 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน พบวา คะแนนเฉล่ียจาก

การทําแบบทดสอบกอนเรียน (E1) ท่ีรอยละ 80.66 และเม่ือทดสอบหลัง

เรียน (E2) ที่รอยละ 95.77 ซ่ึงมีประสิทธิภาพที่ 80.66/95.77 สูงกวาเกณฑ

ที่กําหนด 80/80  

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวา หลังเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนํารูปแบบของแอพพลิเคชั่นไปใชในการพัฒนาในดาน

อื่นๆ หรือในรายวิชาอื่นๆ  

2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

แอพพลิเคชั่นกับส่ือการสอนในรูปแบบอื่นๆ  

3. ควรสงเสริมใหผูสอนไดนําแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาแลวไปใชเปน

ส่ือในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบสภาพปญหา ความตองการและความสามารถการฟง

ภาษาจีน เพื่อใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถนํากระบวนการวจิัยไปประยุกตใชในการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนสําหรับผูสอนในรายวิชาอืน่ๆ ได 

3. ไดแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพือ่พฒันาความสามารถใน

การฟง-พูดภาษาจีน ซ่ึงผูสอนสามารถนาํกิจกรรมไปใชในการจัดการเรียน

การสอนได 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาจีน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(ภาษาจีน) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันภาษาจีนถูกใชเปนภาษาหลักในการติดตอส่ือสารระหวาง

คนทั่วโลกทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจ

บันเทิงตลอดจนชีวิตดานสังคมทั่วไปนานาประเทศจึงเล็งเห็นความสําคัญ

ของภาษาจีนเชนเดียวกับประเทศไทยซ่ึงใหความสําคัญตอการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนเปนวิชาบังคับปจจุบันการใชภาษาจีนของนักเรียนไทยยังไดผล

ไมเปนที่นาพอใจเพราะนักเรียนไทยสวนใหญยังมีความสามารถทางภาษาจีน

อยูในระดับคอนขางตํ่าความรูความสามารถในการใชภาษาจีนของนักเรียน

ไทยในปจจุบันมีแนวโนมลดลงซ่ึงแนวแนวโนมของความสามารถภาษาจีนที่

ลดลงของนักเรียนไทยดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศใน

อนาคตเนื่องจากคนไทยอาจไมสามารถใชภาษาจีนในการติดตอส่ือสารหรือ

เปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูเทาทันประเทศอื่นงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวถึง

ทัศนคติวาเปนสวนประกอบแรงจูงใจซ่ึงกระตุนใหผู เรียนอยากเรียนรู

โดยเฉพาะทัศนคติที่ เปนบวกสามารถชวยผลักดันผู เรียนใหมีความ

กระตือรือรนที่จะเรียนอันสงผลตอความสําเร็จในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น

ในปจจุบันพบวานักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีการเรียนรู

ภาษาจีนที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการศึกษาทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชวิจัยในคร้ังนี้ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวนทั้งหมด 173 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุ ม ตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้  ได แก  นั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 28 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
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การสรางเครื่องมือ 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทัศนคติกา

เรียนรูภาษาจีนของนักเรียนเพื่อนํามาเปนกรอบทฤษฎีในการวิจัย 

2. สรางแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับทัศนคติการเรียนรู

ภาษจีน เปนคําถามเชิงปลายปด (close-ended items) แบบสอบถาม

แบงเปน 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 

ขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ และประสบการณการเดินทางไปตางประเทศ 

ตอนที่ 2 ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีน ประกอบดวย 17 ขอ โดย

ขอคําถาม เกี่ยวกับทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของผูตอบแบบสอบถาม

คําถามมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale) 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

3. สงแบบถามสอบใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหา (Content validity) ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภาษา แลว

จึงปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางและรับแบบสอบถาม

คืนดวยตนเอง จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน รวมทั้งสิน 28 ฉบับ 100% 

ของจํานวนเปาหมายและเปนแบบสอบถามที่มีคําตอบสมบรูณทั้งหมด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ ผลวิเคราะห 

ปรากฏวา เพศของผูที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก เพศหญิงซ่ึงคิดเปน

รอยละ 92.9 ที่เหลือเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 7.01 

 2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานพื้นฐานการเรียน

ภาษาจีน ผลวิเคราะหปรากฏวาพื้นฐานดานการเรียนภาษาจีน ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุดไดแก ผูตอบแบบสอบถาม เคยเรียน ซ่ึงคิด

เปนรอยละ 100 และพื้นฐานการเรียนภาษาจีนของผูตอบแบบสอบถาม ที่มี

จํานวนนอยที่สุดคือ ผูตอบแบบสอบถาม ไมเคยเรียน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0 

3. ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ดานทัศนคติตอตนเองตอการเรียนวิชาภาษาจีน โดยภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียที่มากที่สุดคือ ภาษาจีนสามารถเพิ่มความกาวหนาในการทํางาน 

( X =4.00) และมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นเม่ือสามารถใชภาษาจีนได ( X =4.00) 

รองลงมาคือภาษาจีนสามารถนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคตไดและการ

เรียนภาษาจีนชวยใหมีความม่ันใจมากขึ้น ( X =3.86) และนอยสุดคือการ

เรียนรูภาษาจีนทําใหขาพเจามีทัศนคติและมุมมองชีวิตที่กวางขึ้น ( X =3.64) 

4. ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ดานเนื้อหาวิชาภาษาจีนโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ( X =3.74) สวนดานที่คาเฉล่ีย

เห็นดวยมากที่สุดคือ ขาพเจามีความรูเกี่ยวกับคําศัพทเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 

( X =4.07) และรองลงมาคือ สามารถนําเนื้อหาวิชาภาษาจีนไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ( X =3.75) และเนื้อหาการเรียนเรียงลําดับจากงายไปสูยาก 

( X =3.75) และเนื้อหาที่ครูผูสอนใชสามารถนําไปใชส่ือสารในการทํางานได

จริง ( X =3.71) และคาเฉล่ียที่นอยที่สุดคือ เนื้อหาวิชาภาษาจีนงายตอการ

เขาใจ ( X =3.39) 

5. ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ดานทัศนคติตอการจัดกิจกรรมการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ( X =3.71) 

สวนดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทักษะการพูดบทสนทนาถามตอบเปน

ภาษาจีนมีผลตอการจดจําของนักเรียน ( X =3.96) และรองลงมาคือ 

ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยในบทเรียนทําใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหามากขึ้น ( X =3.71) และการเลนเกมภาษาจีนทําใหเขาใจ

เนื้อหาไดมากขึ้น ( X =3.71) และมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนฝกทักษะ

ภาษาจนีจากสถานการณจริง ( X =3.64) และนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีนทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาจีน

มากขึ้น ( X =3.54) 

 6. ทัศนคติการเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ดานทัศนคติตอสภาพแวดลอมภายในหองเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ( X =4.19) สวน

ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ แสงสวางที่เพียงพอตอการมองเห็นสําคัญตอ

การเรียนรูของนักเรียน ( X =4.43) และรองลงมาคือ โตะ เกาอี้เพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน ( X =4.25) และส่ือโสตทัศนในการเรียนการสอนมีความ

ทันสมัย ( X =4.18) และความสะอาดในหองเรียนมีผลตอการเรียนรูของ

นักเรียน ( X =4.07) และ นอยที่สุดคือ เสียงรบกวนตาง ๆ เปนปญหาตอ

การเรียนรูของนักเรียน ( X =4.04) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถ 

2. ควรศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาทักษะภาษาจีน

ของนักเรียน 

3. ควรศึกษากลุมนักเรียนถึงสาเหตุของกการที่ทัศนคติตอการ

เรียนรูภาษาจีน 

4. ควรศึกษาถึงแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 

5. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของครูผูสอนกับทัศนคติ

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูภาษาจีน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนให เหมาะกับพื้ นฐานความรู ศักยภาพและ
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ความสามารถรวมทั้งความสอดคลองกับความตองการของนักเรียนทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การทองเทีย่ว 1 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด 2 รหัสวิชา 2000-1204 
 

ผูวิจัย นางสาวนภัสวรรณ  ปานดํา 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอน ผูสอนไดนําเสนอโดยใชโปรแกรม 

Microsoft office : power point ในการบรรยาย ปรากฏวา นักเรียนไม

สนใจที่จะฟงการบรรยาย และไมจดบันทึกการเรียนการสอน และไมสนใจที่

จะอานหนังสือเพิ่มเติม เนื่องจากมี power point สําหรับอานสรุปกอนสอบ 

นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการสงงาน การบาน และ

งานที่ไดรับมอบหมายอีกดวย สงผลใหผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลงเร่ือย ๆ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุ งที่จะทําการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากท่ีไดทําการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้น

เรียนวามีความแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการสงงานของนักศึกษา

รายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด 2 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการ

เรียนและการสงงาน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฟงพูด 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) ชนิด 2 คําตอบคือ ถูกและ

ผิด จํานวน 10 ขอ 

2. แบบทดสอบกอนเรียน (post-test) ชนิด 4 คําตอบคือ ถูก

และผิด จํานวน 10 ขอ โดยแบงคาระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี 

ปานกลาง พอใช และไมดี ดังนี้ 

9-10 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ ดีมาก 

7-8 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ ดี 

5-6 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 

3-4 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ พอใช 

1-2 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับ ไมดี 

3. ใบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและการสงงาน 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย คือ แบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงจะนํามาจากเนื้อหาที่ไดบรรยายในชั้นเรียนและ

งานที่มอบหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กําหนดเนื้อหาแบบทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน 

2. สรางแบบทดสอบ 

3. นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทดลองทํา 

4. ประเมินผลการทดลองและนําไปปรับปรุงแบบทดสอบ 

5. ทําการทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การสงงาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหผลคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

และผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) แลวนําผลคะแนน

มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

2. สังเกตพฤติกรรม 

3. บันทึกการสงงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุม 1 ในชวงสัปดาหที่ 1-4 พบปญหาดังนี้ 

1. ไมฟงการบรรยายและไมใสใจเรียน 

2. เลนเกมสและ facebook ผานมือถือและ I-pad 

3. ถายรูปเลนในชั้นเรียน 

4. พูดคุยในชั้นเรียน 

5. หลับ 

6. มาเรียนสายหรือขาดเรียน 

ผูวิจัยไดเร่ิมทําการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน ต้ังแตชวงสัปดาหที่ 5 

เปนตนไป โดยใชวิธีการปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิงบวก 

(Positive Reinforcement) หลังจากการบรรยายเสร็จส้ินลง ซ่ึงจะใชเวลา

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง สําหรับ 1 ชั่วโมงจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดถาม-

ตอบประเด็นขอสงสัย ซ่ึงกรณีที่นักศึกษาคนใดสามารถตอบคําถามไดถูกตอง

ตามเนื้อหา จะบวกคะแนนเพิ่มให 1 คะแนน/คําถาม และการทําสัญญากับ

ผูเรียน (Behavioral contract) โดยกําหนดใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปการ

บรรยายในสมุด และสงทายชั่วโมงทุกสัปดาห รวมถึงการส่ังการบาน โดยให

ทําใสในสมุด เขียนดวยลายมือ สงกอนเขาเรียนในสัปดาหถัดไป พบวา 

นักศึกษามีความต้ังใจและใสใจการเรียนมากขึ้น พูดคุยและเลนในชั้นเรียน

นอยลง เขาช้ันเรียนเร็วขึ้น แตยังคงมีนักศึกษาจํานวน 2 คน ท่ีไมเปล่ียน

พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมและการพูดคุย

เปนการสวนตัว สวนบิดามารดาอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี นักศึกษาคน

ดังกลาวจําเปนตองชวยงานของญาติ ประกอบกับเดินทางไกล จึงทําใหมา

สาย นอกจากนี้ พฤติกรรมสวนตัวจากการสังเกตพบวา นักศึกษาคนดังกลาว

เปนคนอารมณดี คิดอะไรงาย ๆ ทํางาย ๆ ไมคอยสนใจระเบียบวินัย จึงไม

สนใจเกี่ยวกับการเขาเรียน หรือเห็นความสําคัญของการเขาชั้นเรียน อาน
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หนังสือเอง ซ่ึงในการทําแบบทดสอบก็สามารถทําคะแนนไดดีกวาคนที่เขา

ชั้นเรียน แตผลการเรียนปลายภาคอยูในระดับตํ่า 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของ

นักเรียนท่ีมีตอพฤติกรรมในการสงงานของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจของนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ในการสอนรายวิชาการใชเคร่ืองใชสํานักงาน ครูผูสอนตองเอา

ใจใสอยางใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการ

เรียนการสอนใหมากที่สุด 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดวิธีการสอนเพื่อปรับพฤติกรรมผูเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ 

หนวยการเรียนเรื่อง การทักทายและการกลาวลา 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานการบัญชี กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความ

เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีผลกระทบ

ทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตองติดตอพบปะเพื่อดําเนินกิจกรรมทาง

สังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเคร่ืองมืออัน

สําคัญยิ่งในการส่ือสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันใน

การศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน ในดาน

เศรษฐกิจภาษามีความจําเปนยิ่งขึ้นในการเจรจาตอรองดานการคาและการ

ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรูภาษาตางประเทศจะ

ชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทย เพราะมีการเขาใจใน

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันได

อยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2550) 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่สําคัญในการติดตอส่ือสาร ทักษะที่

สําคัญในการแสวงหาความรู คือทักษะการอาน ดังที่ วีรชาติ ชัยเนตร (2541 

: 4) กลาววา การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในโลก

ปจจุบัน ผูที่อานมากยอมมีความรูมาก สอดคลองกับพรรณศรี ปทุมสิริ 

(2541 : 2) กลาววาทักษะการอานภาษาอังกฤษจัดวาเปนสวนหน่ึงของ

ชีวิตประจําวันของคนยุคใหม การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญยิ่งสําหรับการ

แสวงหาความรู เพราะการอานจะชวยสรางเสริมความรูความคิดของคนให

เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การอานมีบทบาทสําคัญในการเรียนทุกระดับ วิสาข จัติวัตร ( 

2528 : 15) กลาววา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบดวยทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น ทักษะที่จําเปนมากที่สุดคือ 

ทักษะการอาน ซ่ึงตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานฉลากยา การอาน

ปายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ ตลอดจน

ความจําเปนในการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญา

โท ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะที่นักเรียนตองการและควรไดรับการ

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 ดังท่ี 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 เมื่อเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

ผูเรียนตองศึกษาคนควาตําราทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูที่

มีทักษะการอานสูงยอมมีโอกาสมากกวาในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมได

เปนอยางดี  

การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู 

และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ตองสามารถเปนผูนําในการใชส่ือและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (พูนทรัพย  นาคนาคา. 2539 : 3) 

โดยเฉพาะในสังคมที่เรียนรูภาษาตางประเทศในสภาพแวดลอมสวนใหญที่

ไมไดใชภาษานั้นเปนภาษาแม และไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน ดังเชนในประเทศไทย จึงเปนสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยในการใชภาษานอยที่สุด (กิตติพงษ ทวีวงษ. 2538 : 3) รวมทั้ง

การขาดส่ืออุปกรณการเรียนการสอน (ดวงเดือน แสงชัย. 2533)ใน การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง นอกจากครูสอนภาษาอังกฤษ

จะตองรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีแลว เคร่ืองมือที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของครู

ภาษาตางประเทศ ก็คือส่ือการเรียนที่ดี และการมีตําราอยางเพียงพอ ซ่ึงจะ

เปนคูมือที่ชวยในการสอน ส่ือการเรียนจะเปนตัวกําหนดสวนสําคัญของการ

เรียนการสอนในหองเรียน เพราะส่ือการเรียนนั้นผูสอนจะกําหนดไว

เรียบรอยแลววาจะใหผูเรียนทําอะไร เรียนอะไร และตอนใดที่ควรเนนเปน

พิเศษ เพื่อสอนเนื้อหาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่วางไว  

แบบเรียนหรือส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

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

กลาวไววา ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยนั้นยากเกินกวา

ระดับสมองของผูเรียน เชน เน้ือหา คําศัพทยากหรือมากเกินไป ดังนั้น 

หนังสือหรือส่ือการเรียนจะตองมีลักษณะสอดคลองกับส่ิงที่ผูเรียนตองการ 

กลาวคือ บทเรียนควรจะมุงทางดานใหผูเรียนไดปฏิบัติ มีกิจกรรมกลุมให

ผูเรียนไดกระทํารวมกัน เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาบทเรียนนาสนุก นาเรียนรู
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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

เสนอเน้ือหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใหผูเรียน

ไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีใชในการสอนนั้น 

การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนก็เปนส่ิงจําเปนสําหรับการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Robinson. 1980 : 35) เพราะการที่ผูเรียนพบภาษา

ที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวา

สามารถนําไปใชในการส่ือสารจริงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

แรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้น  

ปญหาท่ีผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคือ 

ผูสอนมัก เน น โครงสรางทางภาษามากกวาการฝกพู ด  นัก เรียน ไม

กระตือรือรนท่ีจะพูด ไมกลาแสดงออก และไมสามารถนําเร่ืองที่วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 71 ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เรียนไปประยุกตใช

ในการพูดส่ือสาร ทําใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาในการพูดไดอยาง

เหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ รวมท้ังระบบการสอบเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาไมได เนนการสอบพูด จึงสงผลให ผู เรียนไมประสบ

ความสําเร็จในการพูดตามเปาหมายของหลักสูตร ประกอบดวย การเรียน

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ตํ่า คิดเปน

รอยละ 57.05 ประกอบดวยทางโรงเรียนมีอาจารยตางชาติ ซ่ึงจากการ

ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนยังไมสามารถ

พูดส่ือสารพื้นฐานในชีวิตประจําวันได 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ใหความสําคัญในเร่ืองทักษะการพูด ซ่ึงผูสอนพบปญหาวานักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขางานการบัญชี กลุม 2 มีปญหาดานการพูด เนื่องจากขาดพื้น

ฐานความรูดานคําศัพทของการสนทนากลาวลาและทักทาย นักศึกษาขาด

ความมั่นใจในการพูด ไมกลาพูด หรือไมสามารถพูดโตตอบได ดวยเหตุผล

ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการนําเอกสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ฟง-พูด (2000-1202) มาพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ทักษะในการพูด และเห็นความสําคัญของการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อ

นําไปใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบ

ฝกทักษะ หนวยการเรียนเร่ือง การทักทายและกลาวลา ของนักศึกษาระดับ 

ปวช.1 สาขางานการบัญชี กลุม 2 กอนและหลังการทดลอง 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางานการบัญชี มีความสามารถทางการ

พูดสูงขึ้น หลังจากใชแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนเร่ือง การทักทายและ

กลาวลา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขา

งานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) จํานวนทั้งหมด 128 คน ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักศึกษาระดับ ปวช.1 

สาขางานการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 26 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

จําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนเร่ือง การทักทายและกลาวลา 

รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) 

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน หนวยการเรียนเร่ืองการทักทาย

และกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนเร่ือง การทักทายและกลาวลา 

รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) นักเรียนจํานวน 7 คน บันทึกผล

คะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

2. จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานหนวยการเรียนเร่ือง การทก

ทายและกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) 

3. ทดสอบหลังเรียน 

4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหและวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉล่ียเลขคณิต ( x ) 

2. วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบคาคะแนนกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยการทดสอบคา t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝกแบบฝกทักษะ

หนวยการเรียนเร่ือง การทักทายและกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 

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

.41  =  2.261) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1 ผูบ ริหารห รือผู เกี่ ยวของควรสนับสนุนใหค รูทํ า ส่ือ

นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการสอนอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะส่ือ
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การเรียนการสอนเปนอุปกรณอํานวยความสะดวกและชวยใหนักศึกษา

เขาใจงาย รวดเร็ว และชัดเจนขึ้น 

1.2 ครูผูสอนควรศึกษาแบบฝกทักษะการอาน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจชัดเจนและชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาตามลําดับขั้นตอน 

และควรติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อกระตุน

สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบ พรอมท้ังใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อ

นักศึกษามีปญหาเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การอาน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การใชแบบฝกทักษะการอาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการอานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การทักทายและกลาว

ลา รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (2000-1202) สูงขึ้น 

3. นักศึกษามีทักษะการพูดและเกิดความเชื่อมั่นในการโตตอบ

ภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาไดเรียนรูอยางสรางสรรคและสามารถนําไปบูรณา

การเขากับความรูอื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษสําหรบังานสวนหนา

โรงแรม เรื่องที่ 4 Reception ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัยอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช กอนและหลงัใชวธิีสอนโดยใชบทบาทสมมตุ ิ
 

ผูวิจัย นางสาวสุดารัตน  นุมทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนรูเปนเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียน

เขาใจบทบาท สภาพความเปนจริงจากส่ิงที่เกิดขึ้น ผานการแสดงออกตาง ๆ 

ซ่ึงเทคนิคการสอนรูปแบบนี้นับวาเปนการสอนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีสวน

รวมและไดลงมือปฏิบัติรวมกันระหวางผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการ

เรียนรูสมัยใหม ที่มุงเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญและเขาใจผูเรียน (อาภรณ ใจ

เที่ยง, 2550) และแสดงออกตามความรูสึกท่ีนึกคิดของตนและนําเอาการ

เสดงออกของผูแสดงทั้งดานความรู ความคิด ความรูสึก และ พฤติกรรมที่

สังเกตพบวาเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค (ทิศนา แขมมณี, 2550) และยังทําใหผูเรียนไดรูและเขาใจ

ความรูสึกของผูอื่น ซ่ึงอาจจะชวยใหผูเรียนรูจักเอาใจเขามาใสใจเราระบาย

ความตึงเครียดของอารมณ (สริมศรี ลักษณะศิริ, 2550) พบวาการสอนโดย

ใชกิจกรรมบทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษไดจริงและม่ันใจในการส่ือสาร แตกตางจากกอนการทดลอง 

นอกจากนี้กิจกรรมบทบาทสมมติชวยสรางความมั่นใจ ใหกับนักเรียนใน

สถานการณจริงในอนาคต หากเจอเหตุการณที่แสดงบทบาทสมมติมาแลว 

นักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเนื่องจากนักเรียนคุนเคยกับการคิด

แกปญหาดวยตนเองดวยกิจกรรมบทบาทสมมติแลว ดังผลการวิจัยของ 

(วนิดา ตันติชัชวาลวงศ, 2556) พบวา หลังไดการจัดกิจกรรมการแสดง

บทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางงมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม เร่ืองที่  4 Reception ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 ภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและหลังใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมต 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม เร่ืองที่  4 Reception ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 ภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังที่ใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติกับเกณฑ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 60 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้ นปที่  2 ภาษาต างประเทศ (MEP) วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ 

หนวยการเรียนรู Reception กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศธุรกิจ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 จํานวน 4 แผนการ

จัดการเรียนรู ใชเวลา 8 ชม. 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรูเร่ือง Reception นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 ใชแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 3

เลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. แผนการเรียนรูการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมบทบาท

สมมติ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษกอน

การทดลองและหลังการทดลอง 

3. แบบประเมินตนเองดานการพูดภาษาอังกฤษระหวางการ

ทดลอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนทดลอง(Pretest) โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับงานสวน

หนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception โดยเก็บคะแนนกอนการทดลอง 
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2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการสอนโดย

ใชบทบาทสมมติ ในหนวยการเรียนรู Reception กับที่สรางขึ้น จํานวน 4 

แผน กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

3. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  โดยใหนักเรียนกลุม

ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

งานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception โดยใชแบบทดสอบฉบับ

เดียวกันกับการทดสอบกอนการทําลอง (Pretest) เพื่อเก็บไวเปนคะแนน

หลังการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. คารอยละ ( X ) 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนําผลการวิจัยมาสรุปผลไดดังนี ้

1. ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 ภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีจัดการวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ พบวา

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (รอยละ 15.45) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอน

เรียน (รอยละ 8.70) ซ่ึงมีพัฒนาการที่สูงขึ้น เฉล่ียคิดเปน รอยละ 6.75 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 ภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีจัดการวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ พบวา

คะแนนเฉล่ียของนักเรียนรายบุคคลแตกตางจากเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 

60 เม่ือพิจารณานักเรียนทั้งกลุม พบวา มีคาเฉล่ียรอยละ 77.25 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

รายบุคคล พบวามีนักเรียนผาเกณฑ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ100 
  

ขอเสนอแนะ 

1. ในการทํากิจกรรมบทบาทสมมติไปใชในการพัฒนาทักษะการ

พูด ครูผูสอนหรือผูท่ีเกี่ยวของจะตองศึกษาเปาหมายของพฤติกรรมและทํา

ความเขาใจจุดมุ งหมาย  รวมทั้ งลําดับขั้ นตอนดังกลาว เพื่ อ ให เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลที่ดีตามจุดประสงคกอนนําไปใชในการพัฒนา 

พฤติกรรมการส่ือสารของนักเรียน 

2. ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของควรนําวิธีการใชกิจกรรมบทบาท

สมมติไปปรับใชในการเรียนการสอน โดยเลือกใชตามความเหมาะสมเพื่อ

เปนการสรางบรรยากาศในหองเรียนที่เนนใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติและเปน

ศูนยกลางในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี และสามารถ

พัฒนาพฤติกรรมการส่ือสารไดดียิ่งขึ้น 
 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสําหรับ

งาน ส ว น ห น า โร งแ รม  เ ร่ื อ งที่  4  Reception ข อ งนั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 ภาษาตางประเทศ (MEP) วิทยาลัย 

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติสูงกวากอน

การเรียนรูหรือไม และสูงกวาเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 หรือไมอยางไร 

อันจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการ เรียนรูภาษาตางประเทศ

ธุรกิจนําไปใชในการสอนโดยใชวิธีสอนแบบบทบาทสมมติในการเพิ่ม 

ศักยภาพทางการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น  

2. เปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการกําหนดแนวทาง

พัฒนาและบุคลากรใน สถานศึกษา 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการโรงแรม 
 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที ่1 

ในรายวิชาบารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 30701-2303 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางจตุพร  กจิผลิต 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา  

การวิจัยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของ นักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีเรียนในรายวิชาบารและเคร่ืองด่ืม 

รหัส 30701-2303 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการ ของนักศึกษาสาขาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการ

ของสถานประกอบการ และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจาก

นักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงาน

บริการของ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม  หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เปนคนเกง คนดี และมีความสุข สอดคลองตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการของสถานประกอบการ 

3. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจากนักศึกษา  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร  ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ที่กําลังศึกษา

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 125 คน 

2. กลุมตัวอยาง  ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ที่กําลัง

ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาบารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 30701-2303 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 80 คน   
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบง

ออกเปน 2 ตอน  ดังนี้ 

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

แบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

2. นําแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของขอมูลในการตอบ 

3. ระยะเวลาที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่  11  มกราคม   

– 5  มีนาคม  2564   
 

การวเิคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงาน

บริการของ นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนใน

รายวิชาบารและเคร่ืองด่ืม รหัส 30701-2303 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 จํานวน 80  คน  สรุปผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

80 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10 เพศหญิ ง  

จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 90 จําแนกเปนสาขางานดังนี้ สาขางานการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 1 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25  

สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2  จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 25 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 3 จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 25 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4  

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25  รวมจํานวนนักศึกษา 80 คน มีความเห็น

ตอการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของ นักศึกษา สาขาวิชา

การโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาบารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 
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30701-2303 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยูในระดับ

มากที่สุด 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 มีคาเฉล่ีย 4.57 

มนุษย สัมพันธที่ ดี สุภาพ  ออนนอม อยู ในระดับมาก คาเฉล่ีย  4.56  

ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึก ต้ังใจและมุงมั่นพยายาม

ทําใหงานนั้นสําเร็จถึงแมจะเหน็ดเหนื่อย อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.55 

ความเสียสละและมีจิตอาสา ในการชวยเหลืองานวิทยาลัยฯ 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 ชั้นป

ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีเรียนในรายวิชาบารและ

เคร่ืองด่ืม รหัส 30701-2303 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย  4.53   
 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน คือ 

1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักเรียน ประกอบกับ

พฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานวินัยใน

หองเรียน ความรับผิดชอบ ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจใหนักเรียนใหความ

รวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการปรับเจตคติ และ

การพัฒนาตนเองในทุกๆดาน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยคร้ังตอไป  ควรศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดาน

วินัยทางสังคม 

2. การวิจัยคร้ังตอไป  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาเจต

คติที่ดีของนักเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาการจัดการงานสวนหนาโรงแรม 

รหัสวิชา 30701-2002 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน 

(Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางศุภรัตน  ศรีจันทร 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในโลกและยุคสมัยปจจุบันมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

แตละประเทศมีการแขงขันสูงในทางดานกิจการงานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะ

เปนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี ประเทศไทย

เปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหสังคมกาว

ทันยุคสมัย สังคมไทยจึงตองมีการปรับเปล่ียนระบบดานการศึกษา เพื่อเปน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเสริมคุณลักษณะนิสัย ปลูกฝงใหคิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน มีความใฝเรียนใฝรู ศึกษาคนควาความรูไดจากส่ือส่ิงอํานวย

ความสะดวกดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิด

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงเปนรากฐานของการทํางานของประชากรใน

อนาคตที่เปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและอนาคต 

สามารถปรับตัวใหอยูรอดกาวทัน กาวหนา กาวนําการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมไดอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน 

การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการงานสวนหนาโรงแรม รหัส 

30701-2002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แบงคะแนนออกเปน 2 สวน คือ คะแนนที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด โดยในรอยละ 80 ไดจากการเก็บ

คะแนนโดยการทดสอบเปนรายหนวยการเรียน 40 คะแนน งานที่มอบหมาย 

20 คะแนน และคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน ครูผูสอนใหนักศึกษาทํางานสง 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและทบทวนบทเรียนที่ผานมา ครูผูสอน

ไดกําหนดงานใหนักศึกษาทําในคาบเรียนหรือฝกทําหลังจากที่เรียนเนื้อหา

น้ัน ๆ เสร็จแลว ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน 

เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนงานที่มอบหมายแลว ยังมีผลตอการเรียน

การสอนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากงานที่มอบหมายใหทําจะเปนการ

ประเมินความรูความเขาใจในบทเรียนของนักศึกษาวามากนอยเพียงใด อีก

ทั้งยังเปนการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ถา

หากนักศึกษาไมไดทําใบงานที่ครูผูสอนประจําวิชาแจกให นักศึกษาก็จะขาด

คะแนนเก็บในสวนนั้นและครูก็ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของ

นักศึกษาได ซ่ึงครูผูสอนไดสังเกตพบวา มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ไมสงงานที่มอบหมายหรือสงงานแตไมตรงเวลาที่กําหนด 

ดังนั้น ครูผูสอนจึงมีความตองการที่จะแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัย

จึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการสงงานโดยลดอุปสรรคในการสงงานแบบปกติ 

ใหสงผาน Google Classroom ที่สามารถสงงานไดตลอดเวลาและทุกที่ที่

นักเรียนมีสัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อใหการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์และ

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. การสงงานผานระบบ Google Classroom 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนักเรียนสงงานชา 

2. ใช Google Classroom ในการแกไขปญหาทางดานการสง

งานของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักศึกษาสงงานผาน

ระบบ Google Classroom จากนั้นนําปริมาณท่ีไดมาคิดหาคาเฉล่ีย หรือ

รอยละของปริมาณงานที่นักศึกษาสงผานระบบ Google Classroom 

4. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสง

งานผานระบบ Google Classroom 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ตรวจสอบปริมาณงานจากการท่ีนักศึกษาสงงานผานระบบ 

Google Classroom 

2. ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจตอการแกปญหาการสง

งานในรายวิชาการจัดการงานสวนหนาโรงแรม รหัสวิชา 3701-2002 โดยใช

วิธีการสงผลงานผานระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom ไปแจก

ใหนักศึกษากลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

3. ผู วิ จั ย ดํ า เนิ นก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ลด วยตน เองจ าก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ นํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Sciences for Windows) 

1. ขอมูลปริมาณงานจากการที่นักศึกษาสงงานผานระบบ 

Google Classroom วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลความพึงพอใจตอการแกปญหาการสงงานในรายวิชาการ

จัดการงานสวนหนาโรงแรม รหัสวิชา 30701-2002 โดยใชวิธีการสงงานผาน

ระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom ของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การแกปญหาการสงงานในรายวิชาการจัดการ

งานสวนหนาโรงแรม รหัสวิชา 30701-2002 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบ

หองเรียนออนไลน (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) 

จํานวนนักศึกษาที่สงงานตามกําหนด คิดเปนรอยละ 82 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา เรียงลําดับจํานวนนักศึกษาที่สงงาน

ตามกําหนดจากมากไปหานอยดังน้ี ชิ้นงานที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่สงงานตาม

กําหนด และชิ้นงานที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่สงงานตามกําหนด จํานวนนักศึกษา

ที่สงงานชา คิดเปนรอยละ 8 เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา เรียงลําดับ

จํานวนนักศึกษาสงงานชาจากมากไปหานอยดังนี้ ชิ้นงานที่ 2 จํานวนนักศึกษา

ที่สงงานชา และชิ้นงานที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่สงงานชา จํานวนนักศึกษาที่ไม

สงงาน คิดเปนรอยละ 10 เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา เรียงลําดับจํานวน

นักศึกษาที่ไมสงงานจากมากไปหานอยไดดังนี้ ชิ้นงานที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่

ไมสงงาน และชิ้นงานที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่ไมสงงาน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสงงานผานระบบหองเรียน

ออนไลน (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานมีความตองการที่ใชระบบหองเรียนออนไลน 

(Google Classroom) ในการสงงานตอไป ระดับมากที่สุด ดานประหยัดเวลา

ในการสงงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการสงงาน ระดับมากที่สุด ดานความ

เขาใจในการใชระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ระดับมากที่สุด 

ดานสามารถสงงานไดตรงตามเวลาที่กําหนด ระดับมากที่สุด ดานสามารถ

นําไปใชในวิชาอื่น ๆ ได ระดับมากที่สุด และดานใชไดเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ

หองเรียนออนไลน (Google Classroom) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของการสง

งานนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกปญหาการสงงานของนักศึกษาใหกับ

ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 การโรงแรม กลุม 3 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อน ให เกิ ดผล สัมฤทธิ์  ตาม

มาตรฐานสากลที่กําหนดนี้ยอมตองการมีการ สรางระบบและกระบวนการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมจัดเตรียมองคประกอบและส่ือตางๆ ที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งมี การวิจัยและพัฒนาใหไดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ์
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ภาพ ยอมนําความรูความเขาใจหลักการที่ เหมาะสมกับวิชานี้มาใหเกิดเปน

กระบวนการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิ์ภาพและเปนองคประกอบที่สําคัญ 

นําไปสู ประสิทธิ์ภาพของการเรียนการสอนดังนี้ 1. ตัวปอน ไดแกครูผูสอน 

ผูเรียน สาขาการโรงแรม 2. กระบวนการดําเนินงาน ไดแก การดําเนินงาน

การเรียนการสอนประกอบกิจกรรมหลายชนิดไดแก การเตรียมความพรอม 

การประเมินความรูของผูเรียนกอนสอน การใหความรูใหม กิจกรรมเสริม

ทักษะโดยการจัดโตะอาหาร มาตรฐานสากลแบบเพื่อนชวยเพื่อน 3. การ

ควบคุม ไดแก การควบคุมที่จะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิ์ภาพ ไดแก การเสริมสรางกําลังใจ ตรวจสอบความรูขณะกําลังเรียน

เพื่อปรับปรุงและควบคุม คุณภาพการเรียนการสอน 4. ผลผลิต ไดแก 

ความรูความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนใหเปนไปตามท่ีต้ังใจ 5. ขอมูล

ปอนกลับไดจากการประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนโดยดูจาก

ผลผลิตที่ไดถาไม บรรลุตาม วัตถุประสงคที่ต้ังไวตองปรับปรุงแกไข 2 ในการ

สอนวิชา ภัตตาคารและการจัดเล้ียง  เปนการสอนผูเรียนใหไดรับความรู 

ความเขาใจในเนื้อหา มีทักษะ ในการมองเห็นคุณคา เกิดความคิด มีทักษะ 

สงเสริมใหแสวงหาความรูโดยใหผูเรียนไดคนหาความรูดวนตนเอง ในป

การศึกษา 2563 ผูวิจัยไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยใชชุดการสอนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง พบวา ชุดการสอน

วิชา ภัตตาคารและการจัดเล้ียง สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น แตชุดการเรียนการสอนที่ดีควรมี คุณภาพ มีความนาเชื่อถือดวย 

ความจําเปนท่ีตองทดสอบ การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมั่นใจได

วา เนื้อหาสาระของชุดการสอนเหมาะสมและงาย ตอการเขาใจอันจะชวยให

ผูผลิตมีความชํานาญสูงขึ้นเปนการประหยัดดานแรงาน เวลา และงบประมาณ

ในการเตรียมตนแบบ ผูวิจัยเห็นวา จึงควรนําชุดการสอนมาพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมใหกระบวนการเรียนการ สอนบรรลุตาม

วัตถุประสงคของรายวิชา อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและ

หลังเรียน โดยใชวิธีจับคูแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 3 

2. ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแบบจับคูเพื่อนชวย

เพื่อนเพื่อน วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม กลุม 3 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 35 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม กลุม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวนนักเรียน 10 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1 . แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

2 . ใบความรูและใบงานที่เกี่ยวกับการจัดโตะอาหาร  

3 . แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ออกแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน โดยใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู 

2. จัดทําใบความรูและใบงานที่เกี่ยวกับการจัดโตะอาหาร 

3. สรางแบบสอบถามและนํามาใชกับกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวม

ขอมูลและนํามาแปรผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ระยะเวลาการทําวิจยั ในภาคเรียนที่ 2/2563  

2. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ดําเนินการทําการสอนตามขั้นตอนทีก่ําหนดไวในแผนการสอน 

วัดและประเมินผลโดยใชใบงาน กิจกรรมและแบบทดสอบระหวางเรียน  

4. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู

เพื่อนชวยเพื่อนของผูเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นป ที่ 2 สาขา

การโรงแรม กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจัยได

ดังนี้ 1. การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการเรียน

การสอนแบบจับคู เพื่อนชวยเพื่อน วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช สรุปผลไดดังนี้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนและหลังเรียน วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง หลังจากใชวิธีการ เรียน

การสอนแบบจับคู เพื่อนชวยเพื่อน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัด

กิจกรรมจับคูแบบเพื่อนชวยเพื่อน พบวา ผูเรียนมี ความพึงพอใจในภาพรวม 

อยูในระดับ มาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่จะกระตุนใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูดวยการใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และเหมาะ

กับสภาพแวดลอมในปจจุบัน  

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเปนรายวิชา เพื่อนําผลการศึกษามาแกไขหรือพัฒนานักเรียนเปน

รายบุคคล 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและการจัดกิจกรรม 

2. เกิดความสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

_______________________________________________________ 

 

การสรางแรงจูงใจเพ่ือแกปญหาการเรยีน เรื่องหลักการจดัโตะอาหาร 

วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม กลุม 4 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี อปุลา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพปญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนปจจัยหลัก

ที่ควรไดรับการปรับปรุง แกไข โดยเฉพาะในสวนของวิธีการสอน เพราะ

วิธีการสอนของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางทัศนคติที่ดี ซ่ึงจะสงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น มีความสนใจในการเรียน ขยัน และ

รูจัก รับผิดชอบ แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญมาก โดยเฉพาะในดานการ ครูควร

สรางสถานการณตางๆ ที่เปนส่ิงเราเพื่อจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน สรุปไดวา

ครูควร สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียน การนําเขาสูบทเรียนใหผูเรียน

ต่ืนตาต่ืนใจ เกิดความกระตือรือรนในการ เรียน การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง

สนใจท่ีจะนําเทคนิคการสรางแรงจูงใจมาประยุกตใชใหเขากับการเรียนการ

สอน ทําใหผูเรียนมีความ สนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

ผูเรียนไดเรียนรู สนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน ตลอดจนยังสามารถ

ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อสรางแรงจูงใจเพื่อแกปญหาการเรียน เร่ืองหลักการจัดโตะ

อาหาร วิ ชาความ รู เบื้ อ งตน เกี่ ย วกั บอาหารและเค ร่ือง ด่ืม  ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1  สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 39 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 8 คน โดยการสุม

แบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

2. ใบความรูและใบงานที่เกี่ยวกบัการจดัโตะอาหาร  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการสรางแรงจูงใจ  
   
การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ออกแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน โดยใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู 

2. จัดทําใบความรูและใบงานที่เกี่ยวกับการจัดโตะอาหาร 

3. คะแนนการทํางานและคะแนนเวลาเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยครูผูสอนตรวจประเมินการทํางานของนักศึกษาเปน 5 ระยะ 

จํานวน 8 คนและจะใหคะแนน เวลาเรียน 1 คะแนน ทุกคร้ังที่สงงานครบ

สมบูรณ งานเปนระเบียบเรียบรอยและใหตามเกณฑ ถานักเรียน ถา

นักศึกษาสงงานครบแตทํางานไมเรียบรอย โดยแจงคะแนนใหนักศึกษา

ทราบเปนระยะ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การสรางแรงจูงใจเพื่อแกปญหาการเรียน เร่ือง

หลักการจัดโตะอาหาร วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จากการประเมิน นักศึกษาที่มีคะแนนการทํางานและเวลา

เรียนผานเกณฑ 70% ของคะแนนเก็บทั้งหมด คือ ควรมีคะแนนและเวลา

เรียนรวมกันอยางนอย 28 คะแนน จากกลุมนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย

จํานวน 8 คน มีผูผานเกณฑประเมิน 6 คน คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวน

ผูเรียน ผูที่ไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวน

นักศึกษา แสดงใหเห็นวาวิธีการสรางแรงจูงใจเพื่อแกปญหาการวิชาความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม วิธีน้ีแกไขไดบางสวนเทานั้น ไม

สามารถแกไขไดทั้งหมด  
 

ขอเสนอแนะ 

1. นักศึกษาที่มีปญหา การขาดเรียน ไมสงงาน ครูผูสอนควรแจง

ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและชวยเหลือนักศึกษาใน

ลําดับตอไป 

2. การสรางแรงจูงใจโดยใชคะแนนการทํางานและคะแนนเวลา

เรียนเปนเคร่ืองด่ืม กระตุนความสนใจของผูเรียนกลุมเปาหมายไดผล

บางสวนแตก็ขึ้นอยูกับตัวนักศึกษาเองดวยความกระตือรือรน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแกปญหาในการเรียน เร่ืองหลักการจัดโตะอาหาร วิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่  1 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ไดศึกษาขอมูลที่เปนเคร่ืองมือในการแกปญหา ไปใชในการ

วางแผนชวยเหลือนักศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุม 4 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.กันยาวีร  ชื่นเจริญวงศ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเป ล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้ งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบ

ตาง ๆ มาเกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มี

คุณภาพ และส่ิงที่สําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตองมี

คุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรู

ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลา

เผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาว

ก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ 

เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควร

สรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง 

ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต ฉะนั้น ครู

ควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตน จะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทาง

ที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากใน

สังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนา

สังคมและประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัย

ในตนเองให เปนพื้นฐาน ในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมี

ความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนอยาง

มากในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 ซ่ึงมีหนาที่ดูแล

นักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไม

สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการ

เรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมไมพึงประสงค จึงทําให

เกิดปญหาในการเรียนรู จะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขาง

ตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู 

ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียน เพื่อเปนการ

พัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน

ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ และความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลให

นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ มีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มี

บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

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

แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 จํานวน 38 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชาและการตอบแบบสอบถามนักศึกษา การใชแรงจูงใจเสริมแรงโดย

ใหคําชมเชยแกนักศึกษา รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน ติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่เขาสอนแตละวิชา ซ่ึงนักศึกษาให

ความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนตอการมาเรียน

และการเรียนมากขึ้น ปรากฏวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก

ขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มี

ความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย 

ผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และ 2 พบวา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 4 มีความกระตือรือรน เอใจใสตอการเรียน มีวินัยและความ

รับผิดชอบมากขึ้น จากการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรม

ดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยาง

เห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําในขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง 

ไมคุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครู

กําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอก
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การบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียนหนังสือ ทําใหนักเรียน

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่และการเรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จใน

ชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

_______________________________________________________ 

 

การสงเสริมการทองคําศัพทในวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววริยา  อาหลี 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในปจจุบัน เร่ือง

ของคําศัพทก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดดีและเขาใจใน

ภาษาเชนกัน ซ่ึงจากการสังเกตนักเรียนปรากฏวา นักเรียนจะจําคําศัพทได

นอยมาก บางคนจะจําไมไดเลยแมวาจะเคยทองกับคุณครูผูสอนวิชาอื่น

มาแลวก็ตาม ทําใหนักเรียนไมสนใจและไมอยากจะเรียนวิชานี้ ซ่ึงเร่ืองของ

คําศัพทถือเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ซ่ึงนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม ยังมีปญหาในเร่ืองของ

คําศัพทอยูมาก สาเหตุหนึ่งเปนเพราะนักเรียนยังขาดความเอาใจใสในเร่ือง

การทองคําศัพทและการพัฒนาของสมองยังไมสามารถจดจําคําศัพทไดเปน

จํานวนมาก 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพยายามศึกษาและสงเสริมที่จะชวยใหนักเรียนได

จดจําคําศัพทและนําไปใชในการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ไดมากขึ้น 

จากความสําคัญและประโยชนของคําศัพทในภาษาอังกฤษดังที่ได

กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีการสงเสริมการทองคําศัพท

ดวยตนเองใหมากยิ่งขึ้น โดยใชกลวิธีในการเขียนคําศัพทและทําแบบฝกหัด

เกี่ยวกับคําศัพท ซ่ึงวิธีนี้ผูจัดทําคาดวาจะสามารถพัฒนาการจดจําคําศัพท

ของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได จึงมีความสนใจที่จะนํากิจกรรมดังกลาวมา

ทดลองใชเพื่อชวยพัฒนาการจดจําคําศัพทของนักเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจดจําคําศัพทของนักเรียนระดับ ปวช.1 การ

โรงแรม โดยใชกิจกรรมการเขียนคําศัพทและทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพท 

2. เพื่อเปนการฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบในการทองศัพท 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดความรูดานคําศัพท (Pre-test) 

2. แบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพท (3 ฉบับ) 

3. แบบทดสอบวัดความรูดานคําศัพท (Post-test) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ และ

คาเฉล ี่ย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหคะแนนที่ไดจากผลการทดสอบกอน

เรียนเกี่ยวกับคําศัพทของนักเรียนระดับ ปวช.1 การโรงแรม แสดงใหเห็นวา 

คะแนนเฉล่ียของบางคนไมถึง 25 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 50 สาเหตุ

เนื่องมาจากนักเรียนไมมีความคุนเคยกับคําศัพทนี้มากนัก หรืออาจจะเคย

พบเห็นมาบางแตยังเขียนหรือจดจําไดไมดีนัก หรือนักเรียนอาจจะไมเคย

นําไปใชเทาที่ควร แตหลังจากนักเรียนไดทําแบบฝกหัดทั้งสามคร้ังแลว ผล

ปรากฏวา คะแนนโดยเฉล่ียของนักเรียนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 51 เปนรอยละ 

80 คิดเปนความกาวหนาคือ รอยละ 29 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การสรางแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพทน้ีอาจจะใชรูปแบบที่

หลากหลายออกไป เชน อาจจะมรูีปภาพหรือในรูปแบบของการฟง เพือ่ท่ีจะ

ทําใหนักเรียนไดมีการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  

2. การทําวิจัยจะมีการเพิ่มของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตทิี่ดตีอวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสิรารัตน  สงเทพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระแสและวิวัฒนาการการเจริญกาวหนาของโลกไดเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางการเปล่ียนแปลงนั้น 

เพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตนสังคมไทยตองปรับเปล่ียนแนวคิด

ในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในการสราง
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นิสัยใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝรูใฝเรียน มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคใหเปนคนยุคใหมกาวทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและอนาคต 

สามารถปรับตัว "ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา กาวนํา” การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดวากระแสของการปฏิรูปการศึกษาไดสงผลการปฏิบัติงาน

ของคนทุกฝายที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับ

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

ขอความสําคัญใหครูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู

และมาตรา 30 ระบุโดยสรุปวา ใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ดังนั้น 

ครูเปนบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เปนเคร่ืองมือ

ในการคนหาคําตอบใหกับคําถามท่ีครูสนใจดวยวิธีการเชิงประจักษ ครูทุก

คนสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน

หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ซ่ึงเปน

หนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูที่ตองจัดทําควบคูกับการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบท่ีครูตองใชการบูรณาการความรูทั้ง

ทฤษฎีและการปฏิบั ติ ในการคิดคนวิธีสอน ส่ือหรือนวัตกรรมตาง ๆ 

ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการประยุกตใชเพื่อการวางแผน

และพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือแกปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะท่ีครูตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

การ อันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของความเปนครูมืออาชีพในยุค

ของการปฏิรูปการเรียนรูตามนัยแหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 มาตรา 24(5) กําหนดใหครูใชการวิจัยเปนสวนประกอบหนึ่งของ

กระบวนการจัดการเรียนรู (ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 2544) 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อแสวงหาแนว

ทางการสงเสริมเจตคติที่ดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาการโรงแรม ในวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร เพื่อพัฒนา

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สรางเจตคติที่ดีในการเรียน การจัดกระบวนการเรียน

การสอน ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอรายวิชาอาหารทองถิ่น 

2. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ 

3. เพื่ อ เสริมสรางเจตคติ ในการสงงานของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น ปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการ

เลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสงเสริมเจตคติเปนรายบุคคล การใหรางวัล 
 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตัวเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม รายวิชาศิลปะ

การจัดตกแตงอาหาร และจัดทําเปนตารางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ทําตารางบันทึกการสงงาน แบบฝกหัดในเวลา แบบฝกหัด

การบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนกลุม ในชวงตนภาคเรียนที่  1 ของ

รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ 

3. บันทึกการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการสงเสริมเจตคติ

และนํามาหาเปนคาเฉล่ียรอยละ และนําคาเฉล่ียรอยละของการสงงาน

ในชวงตนภาคเรียนที่ 1 มาเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของการสงงาน ชวงปลาย

ภาคเรียนที่ 1 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. คาเฉล่ียของการสงงานรายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 

กอนการสงเสริมเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

อยูในเกณฑรอยละ 45 

2. คาเฉล่ียของการสงงานหลังการสงเสริมเจตคติ พบวา สูงขึ้น

กวาเดิม ทําใหสรุปไดวา การที่ครูผูสอนไดศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

ถามถึงสาเหตุการไมสงงาน และใหแรงเสริมเปนเจตคติในดานการใชรางวัล

เพื่อเสริมเจตคติ พบวา นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาการโรงแรม มีการสงงานสูงขึ้นจากรอยละ 45 เปนรอยละ 80 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของ

นักเรียนที่มีพฤติกรรมในการสงงานของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ในการสอนรายวิชาอาหารทองถิ่น ครูผูสอนตองเอาใจใสอยาง

ใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการเรียนการสอน

ใหมากที่สุด 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการทองเท่ียว 

 

การแกปญหานักศึกษาระดบั ปวส.1 การทองเที่ยว 

มีทักษะดานวิชาชีพไมเทากันดวยกิจกรรม Buddy Learning 

วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรศรี  สุขสบาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (พัฒนาการทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนสายวิชาชีพ เปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาได

ปฏิบัติจริง เพื่อจะไดมีทักษะวิชาชีพท่ีสามารถนําไปจริงในการทํางาน 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวส. สาขาการทองเที่ยว ที่ทักษะ

วิชาชีพมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการเรียนและการทํางาน การ

เรียนการสอนในหลายวิชาจึงมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงเปน

สวนมาก 

แตเนื่องดวยการศึกษาตอระดับ ปวส. สาขาวิชาการทองเที่ยวนั้น 

รับนักเรียนท่ีจบจากระดับ ปวช. และ ที่จบจากชั้น ม.6 เขามาศึกษาตอ ซ่ึง

นักเรียนทั้ง 2 กลุมดังกลาวเม่ือเขามาเรียนในระยะแรกจะมีความแตกตาง

กันในการเรียนวิชาที่จะตองปฏิบัติดานวิชาชีพ ซ่ึงสวนใหญแลวนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับ ปวช. แลวมาศึกษาตอระดับ ปวส. มักจะคะแนนในหัวขอ

ปฏิบั ติ ดีกวานักเรียนกลุมที่จบการศึกษาระดับ ม.6 มา ดวยเหตุผล

หลากหลายประการ แตไมไดหมายความวานักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.

6 มา จะมีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพท่ีออนกวากลุมท่ีจบจากระดับ ปวช. 

เสมอไป 

 และดวยเหตุนี้ ผูสอนจึงไดจัดทําวิจัยเร่ือง การแกปญหานักศึกษา

ระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว มีทักษะดานวิชาชีพไมเทากันดวยกิจกรรม 

Buddy Learning ในรายวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ เพื่อสราง

ความเทาเทียมกันในการรับรูและการปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษาทุกคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการแกปญหานักศึกษาระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว มีทักษะ

ด านวิ ช าชีพ ไม เท ากั น ด วย กิ จก รรม  Buddy Learning ใน รายวิ ช า

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว 

จํานวน 22 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ใบงาน 

2. แบบฟอรมการใหคะแนน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบฟอรมการใหคะแนนขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการ

สราง  ดังนี้ 

1. พิจารณาลักษณะงานที่ใหนักศึกษารับผิดชอบปฏิบัติ 

2. วิเคราะหสมรรถนะที่นักศึกษาตองปฏิบัติไดจากใบงาน 

3. สรางแบบฟอรมการใหคะแนนใหตรงตามสมรรถนะที่ตองการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมการใหคะแนน โดยการ

เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติงาน คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 2 โดยคร้ังที่ 1 ให

นักศึกษาจับกลุมการปฏิบัติงานดวยตนเองตามความสมัครใจ สวน คร้ังที่ 2 

ครูใหนักศึกษาจับกลุมโดยมีกติกาการจับกลุมคือ ใหนักศึกษากลุม ม.6 จับ

กลุมกับนักศึกษากลุม ปวช.  
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบคะแนนการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 2 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ืองการแกปญหานักศึกษาระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว 

มีทักษะดานวิชาชีพไมเทากันดวยกิจกรรม Buddy Learning ในรายวิชา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมการให

คะแนน โดยการเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติงาน คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 2 

โดยคร้ังที่ 1 ใหนักศึกษาจับกลุมการปฏิบัติงานดวยตนเองตามความสมัครใจ 

สวน คร้ังที่ 2 ครูใหนักศึกษาจับกลุมโดยมีกติกาการจับกลุม คือ ใหนักศึกษา

กลุม ม.6 จับกลุมกับนักศึกษากลุม ปวช. ซ่ึงทําใหเกิดการจับกลุมทั้งหมด 8 

กลุม 

โดยหลังการปฏิบัติงานทั้ง 2 คร้ัง ปรากฏวา การปฏิบัติงานคร้ังที่ 2 

นักศึกษาแตละกลุมมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นทุกกลุม คิดเปนรอยละ100 
 

ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนควรมีการอธิบายถึงเหตุผลในการใชกิจกรรม Buddy 

Leaning ใหนักศึกษาเขาใจเพื่อปองกันไมใหนักศึกษามีความเขาใจที่

คลาดเคล่ือนจนสรางความไมสบายใจแกนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถทําใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 การทองเที่ยว มีทักษะดาน

วิชาชีพที่เทาเทียมกันและปฏิบัติไดจริงทุกคน 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรยีนรูดวยกระบวนการกลุม 

ในรายวิชาปฏิบตัิการจดันําเที่ยว 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 การทองเทีย่ว 
 

ผูวิจัย นางวรณัน  พงษจีน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การจัดการการทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยวของสาขา

งานการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีลักษณะเปนชั้น

เรียนที่มีนักเรียนหลากหลาย จากสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีมัก

พบปญหาดานพฤติกรรมทางสังคมและพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนที่เปน

อุปสรรคตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เชน นักศึกษาไมมีสวน

รวมในชั้นเรียน มีพฤติกรรมนิ่งเฉยเมื่อผูสอนต้ังคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ไมมีสวนรวมในกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษา ไมมี

ความรับผิดชอบในงานกลุม ไมสนใจฟงบรรยาย เลนโทรศัพทมือถือ พูดคุย

กับเพื่อน หรือนั่งหลับ เปนตน ซ่ึงการเรียนการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนที่

เนนเนื้อหา ความรูและความจํา จึงไมเหมาะสมสําหรับการสอน นอกจากจะ

ทําใหบรรยากาศของการเรียนนาเบื่อแลว ยังทําใหผูเรียนขาดทักษะที่สําคัญ

ในเร่ืองการคิด การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปน

ส่ิงที่ผูเรียนขาดเปนอยางมาก ทั้งนี้วิธีการเรียนรูของผูเรียนมิไดมาจากผูสอน

แตผูเดียว แตนักเรียนสามารถเรียนรูจากเพื่อนดวยกันได เพราะเพื่อนนักเรียน

มิไดมาจากอาจารยผูสอนแตผูเดียว แตนักเรียนสามารถเรียนรูจากเพื่อน

ดวยกันได เพราะเพื่อนนักเรียนดวยกันนั้นยอมมีประสบปญหาในการเรียน

คลาย ๆ กัน เมื่อคนหนึ่งไดเรียนรูจนเร่ิมมีความเขาใจในเน้ือหารายวิชาก็

สามารถชวยเหลือเพื่อนคนอื่น ๆ ไดวามีปญหาที่ขัดของอยูที่ใด 

ทั้งนี้ การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนภายในหองเรียนนั้นสามารถ

ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรูที่ผูเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนนั้น คือ กระบวนการเรียนรูท่ี ผูสอนไดจัดหรือ

ดําเนินการใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน ความสามารถ

ทางปญญา วิธีการเรียนรูโดยการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม ให

ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ศึกษา 

คนควา ทดลอง รวมทั้งแสวงหาความรูดวยตนเองตามความสนใจ ดวย

วิธีการ กระบวนการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ทั้งในและนอกหองเรียนได ซ่ึงทักษะที่สําคัญก็คือการแสวงหาความรูไดจาก

หลายแหลงความรู โดยเฉพาะความรูจากเพื่อนในกลุมเปนแนวทางที่จะทํา

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด (ปยะมาศ ชาติมนตรี, 2550 ; ดวงเดือน 

เทพนวล, 2556 ; สิริรัตน เทียมเสรีวงศ, 2558) จากสภาพจริงของการเรียน

มักพบปญหาที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอน นักเรียนไมมีสวนรวมในชั้นเรียน มักแสดงพฤติกรรมนิ่งเฉย

เมื่อผูสอนต้ังคําถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ไมมี

สวนรวมในกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียน ไมมีความรับผิดชอบในงานกลุม ไม

สนใจฟงบรรยายจากผูสอนที่เนนเนื้อหาความรูและความจํา จึงไมเหมาะสม

สําหรับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน เพราะนอกจากจะทําใหบรรยากาศ

ของการเรียนการสอนที่นาเบื่อจนทําใหผูเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห 

และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูเรียนขาดทักษะการเรียนรู

เพื่อพัฒนาตนเองเปนอยางมาก จากปญหาดังกลาว แนวทางหนึ่งที่ทําให

ผูเรียนสามารถเรียนสัมฤทธิ์ผลและประสบความสําเร็จวิธีหนึ่งคือ การจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยกระบวนการกลุม (Group Process) ซ่ึงเปน

วิธีการเรียนที่ผูเรียนไดรับความรูจากการลงมือรวมกันลงมือปฏิบัติงานเปน

กลุม ดังที่ ไกรสร แสนวงศ (2554) ไดใหแนวคิดวาทักษะทางสังคมเปน

พื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม สามารถพัฒนาไดโดยการนําเอา

กระบวนการทํางานกลุมมาพัฒนาผูเรียนในดานบทบาทหนาที่ของตนในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหรูจักวางแผนการทํางาน รูจักคิดวิเคราะหแกปญหา

อยางเปนระบบ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุมที่

ดีจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการเรียนรูให

กวางขวางขึ้น กลุมจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคน ซ่ึงเปน

การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน โดยกระบวนการทํางานรวมกันทําใหผูเรียนได

แลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะพึ่งพากัน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการเรียนแบบกระบวนการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยกระบวนการกลุม โดยมุงหวังใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน

เนื้อหาวิชาที่ดี สามารถนําความรูไปอธิบาย แลกเปล่ียน ชวยเหลือเพื่อนที่มี

ผลการเรียนรํ่าใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม ในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม ในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาทองเที่ยว ที่เรียนในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

จํานวน 31 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนื่องจากใชนักเรียนที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยวทั้งหมดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาปฏบิัติการจัดนําเที่ยว โดย

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ภาคเรียนที่ 2/2563 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการจัด

นําเที่ยว หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ มีคาความเที่ยงตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เทากับ 0.89 และมีคาความยากงาย (Difficulty) รายขอ

ระหวาง 0.30-0.80 

3. แบบสอบถามความถึงพอใจในการเรียน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานเนื้อหา ดานการจัด
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กิจกรรม ดานบรรยากาศการเรียน และดานประโยชนที่ไดรับ หาคาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีคาเทากับ 0.93 

และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.872 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจลักษณะการเรียนรูในรายวิชา 

วิธีการวัดประเมินผล มอบหมายงาน และกําหนดใหแตละกลุมศึกษา

รวบรวมขอมูลที่สนใจ นํามาเสนอรายงานในชั่วโมงเรียน 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบ เร่ือง 

หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 50 ขอ โดยใชเวลาทําแบบทดสอบ 60 นาที 

3. สรางโอกาสใหทํางานรวมกันเปนกลุม แบงกลุมกันทํางาน

รวมกันเปนทีม เพื่อใหนักศึกษาทํางานรวมกันภายในกลุม แบงผูเรียน

ออกเปนกลุม ๆ ละ 5-6 คน กําหนดหัวขอเร่ือง หลักการปฏิบัติงานจัดนํา

เที่ยว ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

4. สะทอนผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยนักศึกษานําเสนอขอมูลจาก

การศึกษาคนควา ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานกลุม จากนั้น

ใหนักศึกษารวมกันอภิปราย สรุปผลการทํางานรวมกันเปนกลุมแบบมีสวน

รวม ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลุม 

5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดผลโดยใชแบบทดสอบ

เร่ือง หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว จากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยใชเวลาทํา

แบบทดสอบ 60 นาที 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว มาวิเคราะหโดยใชวิธีการ

ทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาเฉล่ีย (Mean) และทดสอบคา

ที (t-test Dependent) 

2. นําขอมูลความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว มาวิเคราะหโดยใชวิธีการ

ทางสถิติโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

สรุปผลการวิจัย 

นั ก เรียน มีผล สัมฤทธิ์ ท างการเรียน โดย ใช ก ารเรียน รูด วย

กระบวนการกลุมในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจในการเรียน

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 

4.89 , S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความพึงพอใจในการเรียน

ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ดาน

บรรยากาศการเรียน อยู ในระดับมากที่ สุด (Χ = 4.94 , S.D. = 0.25) 

รองลงมาคือ  ด านการจัดกิ จกรรม (Χ = 4.90 , S.D. = 0.30 ) ด าน

ประโยชนที่ไดรับ (Χ = 4.87 , S.D. = 0.34) และดานท่ีมีความพึงพอใจตํ่า

ที่สุดคือ ดานเนื้อหา (Χ = 4.81 , S.D. = 0.40) ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ชวย

ฝกฝนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองในขณะเรียนและรวมมือกันทํา

กิจกรรมกลุม ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

สามารถนําไปปรับใชกับเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษามีความแตกตาง

กันระหวางบุคคลได 

2. การเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ทํา

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

ดังนั้น เพื่อชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรใช

วิธีการสอนหลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาควรมีการใช

เทคนิคการสอนที่หลากหลายและจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนให

เหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและสรางความพึงพอใจใน

การเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั้งตอไป  

1. ควรมี ก าร ศึ กษ าวิ จั ย ก ารใช ก ระบ วน การ เรียน รู ด ว ย

กระบวนการกลุมไปใชในการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นในลักษณะการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคนิควิธีการเรียนการสอน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัย เชิงปฏิบั ติการเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในกระบวนวิชาอื่น ๆ เพื่อติดตาม

ความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษา และพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบผล สัมฤทธิ์ ท างการเรียน โดยใช ก ารเรียน รูด วย

กระบวนการกลุม ในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

2. ทราบความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการเรียนรูด วย

กระบวนการกลุม ในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

______________________________________________________ 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 สาขาวิชาการทองเทีย่ว ในรายวิชา

ศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รหัสวิชา 20700-1003 

โดยใชวธิีการจัดการเรยีนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมตุ ิ

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นายสุริยะ  ศรีทันเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษาเพื่อ

การทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจดัการเรียนการสอนรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 

20700-1004  ซ่ึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะเปนการ

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎี และมีการปฏิบัติที่นักเรียนจะตองแสดงออกถึงความรู
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ความเขาใจเกี่ยวกับการละเลนของไทยในภาคตางๆ ครูผูสอนจึงมุงเนนให

นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน 

เพื่อเปนการแลกเปล่ียนขอมูลและนําไปสูการปฏิบัติงานรายบุคคล และการ

ปฏิบัติงานกลุม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาการเรียน มุงไปสู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากการจัดการเรียนการสอนพบวานักเรียน

สวนใหญขาดการแสดงออกระหวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ

นําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ขาดความม่ันใจ พูดเสียงไมดัง ไมแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุม บุคลิกภาพทาทาง ปญหาดังกลาวอาจสงผลให

นักเรียนการกลาแสดงออกรวมไปถึงรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย  

 ผูวิจัยจึงคนหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนกลา

แสดงออกในดานตาง ๆ และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน พรอมทั้งพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกและบุคลิกภาพที่ดี ของ

นักเรียน รายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ในรายวิชาศิลปะ

การใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รหัสวิชา 20700-1003 โดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ 

2. พัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรของการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว วิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว (20700-1003) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 39 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว วิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

รหัสวิชา 20700-1003 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. กิจกรรมฝกการแสดงออกโดยใชวิธีแสดงบทบาทสมมติของ

นักเรียน 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

2. ออกแบบการประเมินพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก

ของผูเรียน 

2. กําหนดหัวขอเร่ืองโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน   

3. กําหนดการใหคะแนนแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการ

กลาแสดงออก โดยพิจารณาจากหัวขอแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรม

การกลาแสดงออกของผูเรียน  

4. บันทึกคะแนนลงในแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกลา

แสดงออก   

5. นําคะแนนผลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชคาสถิติรอยละ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาท

สมมุติ และการพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวม  ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหโดยการวัดผลและประเมินผลกิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานดวยแบบ

สังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน ตามเกณฑการใหคะแนน 

(แบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออก) ความสนใจใฝรู ความสามารถใน

การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูสอน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ใน

รายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนไดคะแนนกอนการ

พัฒนาสูงสุด 12 คะแนน ตํ่าสุด 7 คะแนน และหลังการพัฒนาพฤติกรรม

โดยวิธีการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนไดคะแนนสูงสุด 

19 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 15 คะแนน  แสดงใหเห็นวาการใชวิธีการ

จัดการเรียนการสอนโดยวิธีแสดงบทบาทสมมุติสามารถพัฒนาพฤติกรรม

การกลาแสดงออกของนักเรียนใหดีขึ้นได   
 

ขอเสนอแนะ 

ควรใชนวัตกรรมนี้กับเนื้อหาหนวยอื่น ๆ ไดและควรนํานวัตกรรม

วิธีอื่นๆ มาทดลองใชกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะการใหบริการใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวคิดพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาศิลปะ

การใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และรายวิชาอื่น ๆ 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในรายวิชาตาง ๆ มากขึ้น 

3. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาศิลปะการใหบริการใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและมีกิจนิสัยที่ดีดานความเชื่อมั่น การกลาแสดงออก  

มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา คุณธรรมจริยธรรม ขยัน

อดทน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาสามัญ 

 

การพัฒนาทักษะการอานจับใจความโดยใชแบบฝกทักษะการจับใจความ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 การบญัช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสรัญญา  นนทโชติ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การอานเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญา

ของคนในสังคม การอานทําใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญา ความรูความสามารถ 

พฤติกรรม และคานิยมตาง ๆ รวมทั้งชวยในการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิต 

พัฒนาสูส่ิงที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549 : 1) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ไดกลาวถึงการจัดการศึกษากับกระบวนการอาน กระบวนการเรียนรู และ

การอานในมาตรา 24(3) และ (5) ในมาตรา 4 กลาวไววา การศึกษา หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิตและใน

มาตรา 24 (3) และ (5) ไดระบุไววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา

และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรม ใหผูเรียนรักการอาน และเกิดการใฝรู

อยางตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู และมีความรอบรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2546 

: 2-12) การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จะเกิดขึ้นได นักเรียนตองมีนิสัย

รักการอานจะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวการจัด

การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2546 ท่ียึดหลัก

วา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 

และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู

มาใชแกปญหาการเรียนรู จากประสบการณจริง สถานศึกษาควรจัดการ

เรียนการสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูตางๆ ที่เกื้อกูลสงเสริม

การเรียนรู โดยใชกระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

2549 : 10)จึงเปนที่มาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และ

มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงไดกําหนด

จุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานการอานคือ มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน 

และรักการคนควา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 4) โดยกําหนดคุณภาพ

การพัฒนาทักษะการอานจับใจความโดยใชแบบฝกทักษะการจับใจความ

นักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชไววา สามารถอานไดคลองและอานไดเร็ว เขาใจความหมาย

และหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยคและเขาใจขอความที่อาน นําความรูที่ได

จากการอานมาคิดคาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ และกําหนดแนวทาง 

การปฏิบัติได เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข : 2) จากการสํารวจของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ จากสถิติการอานของคนไทยพบวาคนไทย อานลดลง จากรอยละ 

69.1 ในป 2548 เปนรอยละ 66.3 ในป 2551 และจากจํานวนคนที่ไมอาน

หนังสืออีกรอยละ 33.7 นั้น ใชเวลาเพื่อดูโทรทัศนถึงรอยละ 54.3 รองลงมา 

คือไมมีเวลาอาน ไมสนใจหรือไมชอบอานหนังสือ และอานหนังสือไมออก 

ตามลําดับ ซ่ึงจากสถิติ โดยภาพรวมพบวา คนไทยอานลดลงเกือบทุกวัย 

สวนใหญจะใชเวลาดูโทรทัศนมากขึ้น ทําใหจินตนาการนอยลง อยางไรก็

ตามคนไทยใชเวลาอานหนังสือนอยลง จากเฉล่ีย 51 นาทีตอวัน ในป 2548 

เหลือ 39 นาที/วัน ในป 2551 โดยเยาวชนอานมากที่สุด 46 นาที/วัน (สํานัก

ข าวแห งชาติ  กรมประชาสัมพั นธ  http://thainews.prd.go.th/ 2551 ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหโรงเรียนดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมการ

อานและมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู

อยางจริงจัง ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนด มาตรการ 

10 ประการ ไวดังนี้ (กรมวิชาการ.  2546  : 17) 

1.  อานหนังสือทุกวัน 

2.  เลือกสรรอานตามความสนใจ 

3.  ทองอาขยานได เขาใจความหมาย 

4.  ลายมืองามตามมาตรฐาน 

5.  บันทึกการอาน ฟง คนควา 

6.  พัฒนาการเขียนเรียงความ ยอความ 

7.  พยายามทาํแบบฝกหัด 

8.  ศึกษาวิเคราะหเหตุผล 

9.  รวมกิจกรรมกับชุมชน และสถานศึกษา 

10.  ศรัทธา  สืบทอดภาษาไทย 

ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ

ประเมินผลการศึกษารอบสอง เม่ือปการศึกษา 2549 ตามมาตรฐานดาน

ผูเรียน (มาตรฐานที่ 5) นักศึกษาสามารถในการคิดวิเคราะห และเขียนส่ือ

ความ ผลการประเมินอยูในระดับพอใช  ซ่ึงยังไมเปนที่นาพอใจ และจาก

ประสบการณ ผูวิจัยเปนครูที่ไดรับมอบหมายใหสอนวิชาภาษาไทย ไดเห็น

ปญหาของนักเรียนแตละรุนอยางหลากหลาย และปญหาการอาน เปน

ปญหาสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงการอานจับใจความมีปญหามากที่สุด ซ่ึงจาก

การเก็บขอมูลจากนักเรียนในปการศึกษา 2549 – 2551 คือปการศึกษา  

2549 นักเรียนทั้งหมด 48 คน นักเรียนที่อานจับใจความผิดบอย ๆ จํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 58.33 ปการศึกษา 2550 นักเรียนทั้งหมด 49 คน  

นักเรียนที่อานจับใจความสําคัญผิดบอยๆ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

51.02 ปการศึกษา 2551 นักเรียนทั้งหมด 54 คน นักเรียนอานจับใจความ

สําคัญ ผิดบอย ๆ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 57.40 จากความสําคัญ

ของการอาน สภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบฝกทักษะชั้น

ประกาศนียบัตรชั้นสูง เพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการอาน  

เพื่อพัฒนาการเรียนรูเร่ือง การอานจับใจความ ใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
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มีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาไทย 

สามารถเรียนรูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเพื่อพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอนอีกทางหนึ่ง  ปจจุบันนี้การสอนอานจับใจความยัง

ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  พบวาปญหาที่ทําใหการอานจับใจความไม

ประสบผลสําเร็จ  มีสาเหตุมาจากครูผูสอนขาดแคลนวัสดุประกอบการเรียน

การสอนท่ีจะนํามาใชฝกฝนทักษะการอานใหกับผูเรียน จากปญหาดังกลาว  

ครูควรใหความสําคัญของการอานจับใจความใหมาก และควรแกปญหา

ขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริม ผลิตส่ือการอานที่ตรงกับระดับความสามารถ 

ความตองการ และความสนใจของนักเรียนและครูควรใหนักเรียน เรียนดวย

ตนเองมากขึ้น เพราะระบบการเรียนการสอนในปจจุบันจะไมใหครูสอนตาม

เนื้อหาหรือคูมือครูมากนัก แตจะมุงเนนใหนักเรียน เรียนดวยตนเอง คือให

เด็กรูจักคิดเปน ทําเปน และแกปญหาดวยตนเอง ฉะนั้นการผลิตส่ือการสอน

โดย เฉพาะชุดการสอนจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับการเรียนการ

สอนในปจจุบันนี้ที่สามารถ สงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเองอยางเพียงพอ 

ครูไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง จึงทําใหนักเรียนไมสามารถจับใจความของ

เร่ืองที่อานได  ซ่ึงสงผลใหนักเรียนรักการอานนอยลง และมีผลการเรียนตํ่า 

ฉะนั้น การสอนอานจับใจความที่ดี  ตองจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ และเปน

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด  ตีความ วิเคราะหวิจารณเร่ืองที่อาน 

ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2544 ซ่ึงไดแบงระดับ

การอานไว 4 ประการ คือ การอานและเขาใจตามตัวหนังสือ  การอานเพื่อ

ตีความ การอานเพื่อวิเคราะห และการอานเพื่อสรางสรรค ดังนั้น  ขบวน 

การสอนอานจับใจความ  เปนส่ิงจําเปนควรจะใหนักเรียนไดรับการฝกฝน

การอานจับใจความ ต้ังแตผูเรียนอายุนอยนับต้ังแตระดับประถมศึกษา ซ่ึงจะ

ไดผลดีกวา การฝกในระดับอุดมศึกษา  เพราะปญหาเกี่ยวกับการสอนอาน

จับใจความที่เกิดขึ้นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  นั้นนักศึกษาบางคนอานได

แตไมเขาใจเร่ืองราวที่อาน จึงทําใหจับใจความของเร่ืองไมได และสวนใหญก็

ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง กับความคิดเห็นของผูเรียน

ได เนื่องจากผูเขียนมิไดแสดงแนวคิดหรือใจความสําคัญของเร่ืองโดยตรง ซ่ึง

ทําใหขาดสมรรถภาพทางดานการอานจับใจความ สูงจากความสําคัญและ

ปญหาดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวา การอานจับใจความ ควรไดรับการฝกฝนใหมี

ทักษะในการอานจับใจความ เพื่อใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห และเขาใจ

เร่ืองราวที่อานไดถูกตองและสามารถจับใจความของเร่ืองไดในเวลาที่รวดเร็ว

นอกจากนี้การฝกทักษะการอานจับใจความ เปนวิธีการสอนอานอีกวิธีหนึ่งที่

จะนําไปใชแกปญหาการสอนอานจับใจความไดเปนอยางดี  ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะสรางแบบฝกทักษะ สําหรับฝกอานจับใจความ โดยนําไปทดลอง

กับนักเรียนเพื่อเปนส่ือการเรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนองนักเรียนให

มีทักษะในการอานจับใจความดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางตํ่า 65.54 

เปอรเซ็นต จากเกณฑที่โรงเรียนต้ังไว 80 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ

หลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนทั้งดานผูเรียน ที่ยังขาดความรูพื้นฐานใน

การเขียนและการอาน อันเนื่องมาจากเจตคติที่ไมดีตอกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ในดานการเรียนการสอน ยังขาดความทันสมัยครอบคลุมเนื้อหา 

และที่สําคัญคือในดานตัวผูสอนเอง ยังขาดความกระตือรือรนในการพัฒนา

วิธีสอนใหมีความหลากหลาย ซ่ึงปจจัยที่กลาวของตน ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนระดับคอนขางตํ่า                                                                                                        

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยคิดวามีวิธีแกปญหาการเรียนการสอน

หลายวิธีที่จะแกปญหานี้ เชน วิธีสอนแบบเกมและการเลนตางๆ ขอดีคือ 

นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินแตมีขอเสียคือ นักเรียนเพลินกับ

เกมและการเลนจนลืมรับผิดชอบงานที่มอบหมาย บางคนเลนสนุกสนานจับ

ประเด็นความรูไมได  ครูตองใชวิธีการดุนักเรียน  วิธีการแบบเรียนภาษาไทย

จากการฟงนิทาน ขอดีคือ  นักเรียนฟงแลวใสอารมณไปดวย เกิดความเขาใจ 

ตอบคําถามได สนุกสนานไดคติเตือนใจ ขอเสีย เขียนสรุปขอความสําคัญ

ไมได ครูเสียเวลาตองอธิบายซํ้าแลวซํ้าอีก นักเรียนที่เกงเบื่อหนายการเรียน 

วิธีสอนแบบอธิบาย การสอนแบบนี้มีขอดีคือครูอธิบาย นักเรียนต้ังใจฟง เมื่อ

ฟงเขาใจ ทําแบบฝกหัดทายบทเรียนได ขอเสียคือครูตองเตรียมตัวบรรยาย

และทําแบบฝก นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เบื่อ

หนายการเรียน มีความสนใจตํ่า การใชแบบฝก มีขอดีคือ นักเรียนไดฝกแบบ

ฝกในรูปแบบตางๆอยางหลากหลาย ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน จดจําและ

ทบทวนบทเรียนอยางเขาใจ ต้ังใจเรียน สามารถทําเปนการบาน ผูปกครองมี

สวนรวมดวย และที่สําคัญไดพัฒนาความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน และ

เรียนไดอยางมีความสุข นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองที่เรียนเกิด

ทักษะและมีความรูความเขาใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผูวิจัยจึง

เลือกเอาการจัดการเรียนรู โดยใชส่ือแบบฝกทักษะสําหรับการจัดการเรียนรู 

เร่ือง การอานจับใจความ โดยคาดหวังวาการวิจัยเร่ืองนี้ จะชวยใหนักเรียนมี

การพัฒนาการเรียนรูที่ดีและจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยในเร่ืองอื่นๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความ โดยใชแบบฝก

ทักษะ   

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนรู  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาบัญช ี
           

ประชากรและกลุมประชากร  

ประชากร  ไดแก  การพัฒนาทักษะการอานจับใจความโดยใชแบบ

ฝกทักษะการจับใจความนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการ

บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 21 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 

การวิจัยคร้ังนี้มุงพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การอานจับใจความ โดยใช

แบบฝกทักษะ  นักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่1 สาขาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตามมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 

1. สามารถสะกดคําโดยใชนํ้าเสียงและรูปของพยัญชนะ สระและ

วรรณยุกต ประสมเปนคําอานและเขียนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา 

2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค การเรียง 

ลําดับคําและเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดที่ชัดเจนโดยนําคําและชุดคํา

จากหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานมาจัดทําเปนแบบฝกทักษะ จํานวน 10 ชุด 

ดังนี้ 
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ชุดที่ 1. หลักและกลวธิีการอานจับใจความสําคัญ 

ชุดที่ 2. การอานจับใจความ ยอหนา 

ชุดที่ 3. การอานจับใจความ นิทาน 

ชุดที่ 4. การอานจับใจความ บทเพลง 

ชุดที่ 5. การอานจับใจความ บทรอยกรอง 

ชุดที่ 6. การอานจับใจความ เกร็ดความรู 

ชุดที่ 7. การอานจับใจความ จดหมาย 

ชุดที่ 8. การอานจับใจความ บทความ 

ชุดที่ 9. การอานจับใจความ ประกาศ 

ชุดที่ 10. การอานจับใจความ พจนานุกรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลัง

เรียนมาหาคาทางสถิ ติ โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือประสมตามเกณฑ 80/80 ตามสูตร  

E1/E2  (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 136) 

2.   นําคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อ

หาคาดัชนีประสิทธิผลของส่ือประสม  โดยใชสูตร  E.I  (เผชิญ  กิจระการ.  

2544  : 1-4) 

3. นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนดวยส่ือประสมมาวิเคราะหเพื่อหาคาทางสถิติ โดยใชคาเฉล่ียและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ (บุญชม ศรี

สะอาด.  2545 : 72) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  ปรากฎผลดังนี ้

1. กลุมตัวอยาง  นักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่1 สาขา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวนทั้งส้ิน 21 คน 

2. ผลการทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอนการเรียน พบวา นักเรียน 

21 คน ไดทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู เร่ือง การอานจับใจความ จํานวน 

40 ขอ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบวามีนักเรียนไมผานตามเกณฑ 

3. ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  พบวา

นักเรียน 21 คน ไดทําแบบทดสอบหลังเรียน  เร่ือง การอานจับใจความ  

จํานวน 40 ขอ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  พบวามีนักเรียนผานเกณฑ คิด

เปนรอยละ 100 

4. ผลการพัฒนา/ความเปล่ียนแปลงตางๆท่ีเกิดขึ้นระหวางการ

วิจัย นักเรียนไดเรียนรูตามกระบวนการการอานจับใจความ 10 คร้ัง ๆ ละ 

10 คะแนน รวม 100 คะแนน ผูวิจัยไดต้ังเกณฑผานไว รอยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม พบวา มีนักเรียนผานเกณฑที่ต้ังไวทุกคน สรุปวา คะแนนกลุม

นักเรียนทดลองแสดงใหเห็นวา ผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูดวยแบบฝก

ทักษะการอานจับใจความ ไดคะแนนรวมเฉล่ีย 87.81 จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน และเมื่อทดสอบหลังการเรียนรูแลวคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปน

รอยละ 87.62 ปรากฏวา เม่ือคํานวณหาประสิทธิภาพของคะแนนรวมจาก 

ไดเทากับ 87.81/87.62  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80 

5. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน คะแนนเฉล่ียเทากับ  

20.05  คะแนน  และ  35.05  คะแนน  ตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูพบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนรวมกอนเรียน 

421 คะแนน  เฉล่ียกอนเรียน 20.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนที่ 3.29  

คะแนนรวมหลังเรียน 736 เฉล่ียหลังเรียน 35.05  เฉล่ียรอยละหลังเรียน  87.62 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนที่ 1.32 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เสนอแนะสําหรับการนําไปใชตอไป 

1.1 จากการวิจัยพบวา  การใชแบบฝกทักษะการอานจับ

ใจความในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาการบัญชี เปนส่ิงที่ดี กลาวคือ ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู

สูงขึ้น ทั้งยังกอใหเกิดความสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  จึงถือวาเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนไดอีกทางหนึ่ง 

1.2 ในการนําแบบฝกทักษะการอานจับใจความ ไปใชในการ

เรียนการสอนใหกับนักเรียนนั้น ครูจะตองมีการเตรียมพรอมในดานตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

1) ดานตัวครู  การนําแบบฝกทักษะการอานจับใจความ 

ไปใชในกิจกรรมการเรียนการ 

1.1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู  ทุกขั้นตอนให

เขาใจเปนอยางดีแลวจึงนําไปใชจะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียน  ทั้งนี้

เพื่อความสะดวกและไมเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและอีกประการ

หนึ่งเนื้อหาในแผนการสอนหนึ่งๆ  อาจมีความซับซอนครูผูสอนควรมีการ

ยืดหยุนเวลาทั้งนี้เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ควรมี

การปรับปรุงแผนการสอนใหเหมาะสมกับระยะเวลาในแตละชั่วโมงที่ทําการ

เรียนการสอน 

1.2) ศึกษาแบบฝ กทั กษะการอ านจับ ใจความ  

ครูผู สอนจะตองศึกษาให เข าใจ ให ถูกตองเกี่ ย วกับวิธีการ เนื้ อหา  

จุดประสงค และรูปแบบการใช ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของผูเรียนใน

การเรียนการสอน  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนรูอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดควร มีการปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกทักษะ  เพื่อใหสอดคลองกับ

เนื้อหา จุดประสงค  และรูปแบบเพื่องายแกการเรียนการสอน 

2) ดานนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความ ไดอยางถูกตอง และเกิดประโยชนมากที่สุด ตองมีการเตรียม

ความพรอมใหกับนักเรียน ชี้แจงหลักและวิธีการในการใชแบบฝกทักษะการอาน

จับใจความวามีวิธีการอยางไร ตลอดจนขั้นตอนตาง ๆ ในการใช รวมถึงขอตกลง

ตาง ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อใหการเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยไมกอใหเกิด

ความสับสนและเสียเวลา ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

1.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหการสงเสริมและสนับสนุนครูใน

การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อกอใหเกิดกําลังใจ  และเกิดความ

กระตือรือรนในการจัดการเรียนการสอน 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการนักศึกษาประกาศนียบัตร

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะที่ครูจัดทําขึ้น 

กับการสอนที่ใชแบบฝกในหนังสือเรียน 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชีที่เรียนโดยใช

แบบฝกทักษะ กับการสอนแบบโครงงาน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนารูปแบบการสอนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 

และทักษะการทาํงานแบบโครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการจัดการสํานักงาน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสมพงศ  วรรณถนอม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ

ตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง

หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ 

และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน

และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน

จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใน

ทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่

เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความ

รอบคบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ 

ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิด เพื่อเล้ียง

สังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ 

ตามอัตภาพ และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 

เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับส่ิงใด หากกลาวโดยสรุปคือ หันกลับมายึด

เสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต 

กลาวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักคิดและหลัก

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนว

ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทย เพื่อใหกาวทันตอยุค

โลกาภิวัฒน เพื่อใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับ

ตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ ดานสังคม 

ส่ิงแวดลอม และดานวัฒนธรรม ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิดและ

หลักปฏิบั ติ ในการดําเนินชีวิตก็จะสามารถอยู ไดอยางรู เท าทันการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงได 

สถานศึกษาทําหนาที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เปน

แหลงการเรียนรู พัฒนาทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม ใน

สังคมปจจุบันเจริญและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดาน

จิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น สถานศึกษาจึงไดจัดหลักสูตร

การสอนเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรมจริยธรรม

ใหเกิดกับนักศึกษา สามารถเรียนรูและใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 

เมื่อนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทํา

ใหผลการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรที่ จัดขึ้นดีขึ้น  และบรรลุตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เปน

พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. เพื่อใหสถานศึกษาปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 

4. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของสถานศึกษา 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส 3000-1502 

จํานวน 19 คน 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน 

- กลุมประชุมปรึกษาหารือรวมกัน 

- เขียนโครงการ วางแผนมอบหมายงานใหฝายตาง ๆ 

เตรียมดําเนินการ 

2. ขั้นดําเนินการ/ปฏิบัติ 

- เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติจากผูอํานวยการ 

- วางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยกําหนดตารางกิจกรรมในแตละกลุมกิจกรรม 

- มอบหมายงานใหแกผูรับผิดชอบ 

- แตงต้ังคณะกรรมการกลุมดําเนินงาน 

- ประชาสัมพันธโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปยังผูปกครอบ

ของนักศึกษากลุมตัวอยาง ผานหนังสือใหนักศึกษาไปมอบใหผูปกครอง 

- ประชุมกับนักศึกษาทุกคนเพื่อทําความเขาใจขอตกลงกัน 

- จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกจิพอเพียงตามตารางกิจกรรม

ที่กําหนดการ 

- ติดตามและประเมินผล 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ืองการดําเนินงานการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

พบวา กิจกรรมทําปุยจากจ้ําหมักชีวภาพ กิจกรรมบันทึกการออม กิจกรรม

ประดิษฐวัสดุเหลือใช โดยนักศึกษาทุกคนตองทําทุกกิจกรรม โดยแบงเปน

กลุมยอย กลุมละ 5 คน 4 กลุม และกลุมละ 4 คน 1 กลุม คิดเปนรอยละ 

100 

การเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม คิดเปนรอยละ 85 การ

ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม รอยละ 100 ความเหมาะสมของระยะเวลา

การจัดกิจกรรม รอยละ 79.5 ความปลอดภัยในการเดินทางเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100 ความปลอดภัยระหวางทํากิจกรรม รอยละ 100 ประโยชนที่

ไดรับจากการจัดกิจกรรม รอยละ 100 มีความพึงพอใจในกิจกรรมคร้ังนี้ 

รอยละ 100 

กลุมตัวอยาง 19 คน มีนักศึกษาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม

ปลายเปดในตอนที่ 3 เกี่ยวกับความประทับใจที่มีตอโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 52.63 สวนที่เหลือเปนนักศึกษาที่

ไมตอบแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.36 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครุที่ปรึกษากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทานรับผิดชอบควรสรางความ

ตระหนักตอผูเรียนถึงผลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

2. ครู ผูปกครอง หรือผูที่ เกี่ยวของควรเปนแบบอยางที่ ดีตอ

ผูเรียน 

3. ควรเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดขึ้นจริงไดคิดและ

แกปญหาจริง ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่เรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส 3000-1502 ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย 

สติปญญา อารมณและสังคม มีสมาธิปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่เรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส 3000-1502 ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมี

ความสุข 

4. ชุมชนใหการยอมรับสถานศึกษามากขึ้น 

5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่เรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัส 3000-1502 ไดปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

การพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบ

บทบาทสมมตุิ วชิาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางกันปหา  เกาเอี้ยน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพูดมีความสําคัญ และมีบทบาทมากในชีวิตประจําวัน เพราะมี

สวนชวยเสริมความเจริญกาวหนาแกบุคคลทั่ว ไมวาผูนั้น จะมีอาชีพอะไร 

ดําเนินงานใหญห รือเล็กเพียงใด ลวนแตมีความจําเปนตองฝกให มี

ความสามารถในการ พูดอยางมีประสิทธิภาพทั้งส้ิน ทักษะการพูดตอการ

ประกอบอาชีพทางธุรกิจ รวมทั้งความจําเปนที่ตอง สงเสริมและฝกทักษะ

การพูดไววา บุคคลที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจไดนั้นไมเพียงแตมีความรู 

อยางเดียว หากจะตองมีความสามารถในการพูดไดอยางคลองแคลวไดดวย

จึงจําเปนตองสงเสริมให สมาชิกของสังคมไดมีโอกาสเรียนรูและฝกฝนศิลปะ

การพูดกันอยางจริงจัง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ 

โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดโอกาสตาง ๆ โดย

การใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการ

พูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการพูดภาษาไทย

ในงานอาชีพ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนแบบบทบาทสมมุติเร่ืองการ

พูดในโอกาสตาง ๆ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการตลาด กลุม 2 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทเสอบวัดความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2. แบบทดสอบความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง

การพูดในโอกาสตาง ๆ โดยการใชแบบบทบาทสมมุติ เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคาจํานวน 20 ขอ 

3. แบบประเมินการพูดในโอกาสตาง ๆ 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแบบทดสอบความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง 

ๆ  เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถทางการพูดกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง การพูดในโอกาสตาง ๆ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ ที่ผูศึกษาคนควา สรางขึ้นเองโดย 

2. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ จาก

หนังสือเทคนิคการเขียน ขอสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2518 : 210) และ

ศึกษาการสรางแบบทดสอบแบบอิงเกณฑจากหนังสือ การวิจัยเบื้องตน (บุญ

ชมศรีสะอาด. 2545 : 50-63) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

3. กําหนดเนื้อหาและเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลอง

กับเนื้อหาเพื่อใชประกอบ ในการสรางแบบทดสอบ 

4. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนเร่ืองการพูดใน

โอกาสตางๆวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

5. จัดพิมพแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน 

40 ขอ ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการศึกษาคนควาตอไป 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบ

บทบาทสมมุติวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ ดําเนินการสรางและหา

คุณภาพของแบบสอบถามดังนี้ 

6.1 วิเคราะหจุดประสงคเนื้อหาจากแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเร่ืองการพูดในโอกาสตางๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการ

พูดภาษาไทยในงานอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

6.2 สรางแบบแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับขอมูลที่ไดสามารถแปลผลเปน

คะแนนได (บุญชมศรีสะอาด. 2543: 158-163) จํานวน 25 ขอ ตองการใช

จริง 20 ขอ 

6.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่แกไขแลวพิมพเปนฉบับ

สมบูรณเพื่อไปทดลองกับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจํานวน 24 คน 

6.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบแลว

พิมพเปนแบบประเมินความพึง พอใจฉบับจริงเพื่อไปใชกับกลุมตัวอยาง

ตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางแบบทดสอบวัดความรูความสามารถดานการพูดใน

โอกาสตาง ๆ เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถทางการพูดกอนเรียน

และหลังเรียนเร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ  

2. นําแบบประเมินเพื่อสอบถามความพึงพอใจ 

3. สรางแบบประเมินผลการพูดในโอกาสตาง ๆ ใชเคร่ืองมือวัด

แบบประมาณคาเนื้อหา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาที่ไดรับการสอนเร่ือง การพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใช

การสอนแบบบทบาทสมมุติ มีความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

หลังเรียนวาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน มี ประสิทธิภาพ 81.69/86.56 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑ80/80 ที่ต้ังไว 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพูดใน

โอกาสตาง ๆโดยใชการสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูดภาษาไทยใน

งานอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป ท่ี 1 แผนก

วิชาการตลาด กลุม 2 มีคาเทากับ0.5870 แสดงวานักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น 

0.5870 หรือคิดเปนรอยละ 58.70 

3. นักศึกษาที่เรียนโดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ มีความพึง

พอใจตอการสอนบทบาทสมมุติโดยรวมอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1 ควรใหนักศึกษาไดมีการใชภาษาที่เรียนในสถานการณจริง

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซ่ึงความสามารถในการพูดจะไมเกิดขึ้นหากขาด

การฝกฝนอยางตอเนื่อง 

1.2 การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การสอนการพูดในโอกาส

ตางๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ สามารถพัฒนาความสามารถความ

กลาแสดงออก พัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ ของ

นักศึกษาใหดีขึ้น จึงควรใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการ

พูดในรายวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

1.3 การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ ไมควรจะจัดซํ้ากัน

บอย ๆ ในรูปแบบเดิมเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายได 

1.4 ควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

การพูดในโอกาสตางๆโดยใช การสอนแบบบทบาทสมมุติ ผูสอนควรมีการ

วางแผนการใชเวลาและควบคุมเวลาใหดําเนินไปอยาง ตอเนื่องตามขั้นตอน 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ควรนําการสอนแบบบทบาทสมมุติไปสอนรวมกับวิธีการ

สอนอื่นในรายวิชาตางๆ 

2.2 ควรประเมินความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ หลัง

เรียนโดยใชแบบประเมินการ พูดที่เปนการประเมินการพูดในโอกาสตางๆ 

จากการสอบปฏิบัติ 

2.3 ควรศึกษาการนําบทบาทสมมุติไปใชในการปรับพฤติกรรม

ผูเรียน เชนกิริยามารยาท ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4 ควรนํากิจกรรมบทบาทสมมุติมาใชเปนกิจกรรมในการ

เรียนที่ทําใหผูเรียนเกิด กระบวนการคิดอยางสรางสรรค 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความสามารถดานการพดูในโอกาสตาง ๆ หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

2. ชวยใหผูเรียนสามารถเลือกใชภาษาที่ถกูตองเหมาะสม 

3. ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจส่ิงที่เรียนอยูอยางลึกซ้ึง 

_______________________________________________________ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาระดบั ปวส.1 สาขาการทองเที่ยว 

ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิามนุษยสมัพันธในการทํางาน 
 

ผูวิจัย นายภกัดี  เรืองศรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

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

โดยใหความสําคัญแกผูเรียนเปนหลัก เพื่อรองรับกระแสของการเปล่ียนแปลง

ของโลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใหความสําคัญสูงสุดใน

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แสวงหาความรูไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

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

มาตรา 24 คือ จัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ใหนักเรียน

คิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปน

มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยางแทจริง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการ

รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูและเสนอแนวทางการจัดกระบวนการ

เรียนรู ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มความสามารถทั้งดานความรู จิตใจ 

อารมณและทักษะตาง ๆ 

2. ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอนมีบทบาท

รวมกัน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูใหผูเรียนได

เรียนจากประสบการณจริงท่ีเปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรู

ความจริงในตัวเองและความจริงจากส่ิงแวดลอมจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

3. กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดสอบ

ปฏิบัติดวยตนเอง ครูทําหนาท่ีเตรียมการจัดส่ิงเรา ใหคําปรึกษา วางแนว

กิจกรรมและประเมินผล ดังนั้น แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อแกปญหาการเรียนรูวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเจตนารมณของ

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

กระบวนการเรียนรู จึงควรเปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการ

เรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับ

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของ

ตนเองกับสังคมสาระการเรียนรูสอดคลองกับความมั่นใจของผูเรียน ทันสมัย 

เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถ

นําไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมี

แหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู และ

มุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมี

ความสุข จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชามนุษย

สัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการออกแบบการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่เกิดจาก

การออกแบบการเรียนการสอน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563  จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือทดลอง ไดแก แผนการสอน ส่ือวัสดุการสอน 

2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สังเกตจดบันทึก และแบบทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน ดังนี ้

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนรายวิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเปนคําถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย 

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การประมวลผลขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของคําตอบที่ได 

หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

2.3 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ี

ตอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน สรุปไดดังนี้ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา

มนุษยสัมพันธในการทํางาน กิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 4 กิจกรรม คือ 

การเรียนการสอนในหองเรียน ใบงาน (งานเด่ียว) กรณีศึกษา (งานกลุม) 

และโครงการ/กิจกรมภายนอกหองเรียน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ

เห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง 2 กิจกรรม และมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 2 กิจกรรม และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

และระดับเห็นดวย ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม จากท่ีทําหนาท่ีมอบทุกส่ิงทุกอยางแก

ผูเรียนมาเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุนและใหกําลังใจ รวมคิดรวมเรียน

ไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาการเตรียมการสอน

หรือการวางแผนการสอนไมมีประสิทธิภาพจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลมเหลว จึงตองมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางรอบคอบ เปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการเรียนหรือกําหนดกิจกรรม

การเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ความเปนจริงของนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาได รับการพัฒนาทั้ งทางรางกาย จิตใจ ความรู 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา 

4. เพื่อใหนักศึกษาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี คนเกง และมี

ความสุขอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีการพัฒนาและการเรียนรูที่สูงยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

เรื่อง การวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมณฑา  เพชรสุทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เนื้อหาในบทที่นํามา

วิจัยนี้จะเนนถึงการใชภาษาในการส่ือสารระดับภาษา การใชคําพูดให

เหมาะสมกับ กาลเทศะ โอกาส และสถานท่ี เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

แยกแยะไดวาควรใชภาษาอยางไรใหเหมาะสมกับบุคคล ซ่ึงผูสอนจะประสบ

ปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝที่จะ

ศึกษา ไมใหความรวมมือในการเรียนการ สอนของครูผูสอน ซ่ึงสภาพปญหา

ดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรไดรับ การ

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สัมฤทธิ์ผลตาม

จุดประสงคของ การจัดการเรียนการสอน แนวทางแกปญหาไดแก ผูสอน

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตร ซ่ึง ไดตระหนักถึงความ

รับผิดชอบที่ตองจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให 

ครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั้งทางดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย 

คุณธรรมและจริยธรรม ตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

เร่ืองวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ืองวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทยของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม กลุม 2 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เร่ือง 

วิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่1ใชผังความคิดรวมกับรวมกับ การใชคําถามกระตุนความคิด 

2. ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ืองการวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย ของ

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1ใชผัง ความคิดรวมกับ

รวมกับการใช คําถามกระตุนความคิด 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การจัดทําใบงานผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช

2556 คูมือและ เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

1.2. ศึกษาวิธีการทําใบงานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3. วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 

1.4. กําหนดจุดประสงคทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ตองการเนน 

1.5. กําหนดโครงสรางและเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

1.6. ดําเนินการจัดทําใบงานตามลําดับของจุดประสงคการ

เรียนลําดับเนื้อหาและโครงสรางที่กําหนดไว 
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2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยได

ดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับวิชาภาษาไทยเร่ือง

การรับและการสงสารดวยภาษาไทย  

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากหนังสือตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการสอน 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

เนื้อหาตามจุดประสงค 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําใบงานไปใชจริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม กลุม 2 

2. ครูนํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปตรวจใหคะแนน 

3.  นําผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุดดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนเรียน และคะแนนทดสอบ

หลังเรียนวิชาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ืองวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ือง

วิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาท่ีสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

เร่ืองวิเคราะหปญหาการ ใชภาษาไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่1 แผนกการโรงแรม กลุม 2 ที่สอนโดยใชผังความคิดรวมกับ 

รวมกับการใชคําถามกระตุนความคิดพบวาผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ

กอนเรียน มีคาเฉล่ีย 5.13 สวนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียน มี

คาเฉล่ีย 8.76 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเร่ืองวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทย

นักเรียนระดับ ปวช.1 การโรงแรม 2 โดยใชผังความคิดรวมกับรวมกับการ

ใชคําถามกระตุนความคิดพบวาคะแนนทดสอบ หลังเรียนมี คาเฉล่ียสูงกวา 

คะแนนทดสอบกอนเรียนอยู3.63 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัคร้ังนี้ 

1.1 ครูผูสอนควรแจงจุดประสงคการใชผังความคิดใหนักเรียน

ทราบกอนการใช 

1.2 ครูผูสอนควรแจงประโยชนของการใชผังความคิด และ

การนําไปประยุกตใชใน รายวิชาอื่นตอไปได 

1.3 ครูผูสอนแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการใชผังความคิดเพื่อให

เกิดการพัฒนาทักษะการคิด เพิ่มขึ้น 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป 

ครูผูสอนสามารถนําผังความคิดไปพัฒนาตอยอดโดยเพิ่ม

ทักษะการเขียนและการอาน เพื่อใหนักเรียนมีทักษะและสมาธิในการเรียน

เพิ่มมากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูที่สนใจการใชผลสัมฤทธิ์ของคะแนน

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจยัโดยใชใบงานในรายวิชาอื่นๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชาลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและ

บุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดอกไม

และงานประดิษฐ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายเกรียงไกร  สมถวิล 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค เพื่อสงเสริมเจตคติในการสงงานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปที่ 1 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

ดอกไมกลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัย การสงเสริมเจตคติโดยการใช

รางวัล ในการสงเสริมเจตคติในการใชสัญลักษณในสมุดแบบฝกหัด วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉล่ียรอยละ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   

คาเฉล่ียของการสงงานวิชากระบวนการ หลังการสงเสริมเจตคติ 

พบวา การสงงานสูงขึ้นกวากอนไดรับการสงเสริมเจตคติ ซ่ึงนักเรียนระดับ 

ปวส.1 ควรไดรับการสงเสริมเจตคติจากครูผูสอน เพื่อชวยใหนักเรียนมีความ

รับผิดชอบในการสงงานสูงขึ้น ขอเสนอแนะ ควรมีการเสริมแรงและยกยอง

ชมเชยใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเสริมสรางเจตคติการสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  การจัดการธุรกิจดอกไม  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้  คือ  การจัดการธุรกิจดอกไม 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล    
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  คือ  การ

สงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล    
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองกับกลุมตัวอยาง โดยจัดทําตารางสง

งานของนักเรียนระดับ ปวช.2 การจัดการธุรกิจดอกไม วิชาลีลาศเพื่อการ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ จัดทําเปนตารางกราฟแสดงการเปรียบเทียบ   
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ทําตารางบันทึกการสงงาน แบบฝกหัดในเวลา แบบฝกหัด

การบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนกลุม ตนภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชาลีลาศ

เพื่อการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ   

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ   

3. บันทึกการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการสงเสริมเจตคติ 

และนํามาหาเปนคาเฉล่ียรอยละ นําคาเฉล่ียรอยละของการสงงานชวงตน

ภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชาลีลาศเพื่อการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ มา

เปรียบเทียบกับ คาเฉล่ียของการสงงาน ชวงปลายภาคเรียนที่ 2   
 

สรุปผลการวิจัย 

เจตคติในการสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไม จาก 30% เปน 80%   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักเรียนที่มีตอพฤติกรรมในการ

สงงานวิชาลีลาศเพื่อการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 

2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนําไป

สํารวจเจตคติทางนักเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่  1 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไม ในเร่ืองของเจตคติตอการเตนรําแบบสากล   

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการสรางความคิดรวบยอด ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การโรงแรม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจันทรทิพย  ฤทธิเรือง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ได

กําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ในการจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และจะตองรูวิธีการฝกผูเรียนใหมี

ทักษะการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา

ใช(กรมวิชาการ, 2551) และการจัดการเรียนรูควรเนนการเรียนรูตามสภาพ

จริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกันการเรียนรูจากธรรมชาติ การ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ (กรมวิชาการ

,2545) จะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียนมีความ

เขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น  จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับผูเรียน นําวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

มาใชในการเรียนการสอน ในการจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล และจะตองรูวิธีการฝกผูเรียนใหมีทักษะการคิด

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชและการ

จัดการเรียนรูควรเนนการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การ

เรียนรูรวมกันการเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ

การเรียนรูแบบบูรณาการจะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจและเอาใจใสตอ

บทเรียนมีความเขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการสรางความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับ ปวช.1 

แผนกวิชาการโรงแรม กลุมที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เร่ือง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนผังความคิด 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิชาการโรงแรม กลุมที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

3.  เพื่อศึกษาเจตคติเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม กลุมที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ประชากรที่ใชศึกษาเปน

นักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 3 หองเรียน รวม 100 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 37 คน โดยการกําหนดแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูศึกษาสรางขึ้น เปนปรนัย 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และขอบขาย

เนื้อหาวิชาหลักสูตร 

2. จัดหนวยการเรียนรูรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม  ผูศึกษา

ไดนําขอมูลจากการวิเคราะหหลักสูตรมาจัดหนวยการเรียนรู เร่ือง หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. คัดเลือกหนวยการเรียนรูเพื่อการศึกษาผูศึกษาไดคัดเลือกหนวย

การเรียนรูกลุมทักษะชีวิต รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ศึกษา คนควา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูผูศึกษาไดศึกษา 

คนควา เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนรูนี้โดยผู

ศึกษาพิจารณาแลวเห็นวารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหนวยนี้มากที่สุด 

โดยใชแผนผังมโนทัศน 

5. เขียนแผนการจัดการเรียนรูเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้

เปนเนื้อหากลุมทักษะชีวิต รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต นํามาสราง

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูศึกษาสรางขึ้น และผานการตรวจสอบคุณภาพแลว 

2. ดําเนินการทดลอง โดยผูศึกษาทําการสอนดวยตนเอง เร่ือง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดแก หลักการของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิต จํานวน 5 ชั่วโมง ใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

3. เม่ือทดลองครบ 5 ชั่วโมงแลว ทําการทดสอบหลังการทดลอง 

(Posttest) กับนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เร่ือง หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฉบับเดียวกันกับที่ใชในการสอบกอนการ

ทดลอง 

4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  และแผนการ

จัดการเรียนรู ใชสูตรดังนี้ 

                        IOC=  

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 หาคาเฉล่ีย (X) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนผลการประเมินทักษะหรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใชสูตร 

  X= (∑R)/N 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใชในการทดสอบความ

แตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดกอนเรียน และหลังเรียน

โดยคํานวณจากสูตร t-test dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม กลุมที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ที่ ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยสรางความคิดรวบยอด ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยยึด

ผูเรียนเปน ศูนยกลาง ผูเรียนสรุปความคิดรวบยอด โดยกระบวนการ

แลกเปล่ียนประสบการณ แสดงความคิด ระหวาง เพื่อนนักเรียนดวยกัน ทํา

ใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ครูผูสอนมีบทบาทกระตุนใหผูเรียนใหเกิด

แนวคิด ดวยการต้ังคําถาม ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ซ่ึงผูเรียนมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียน โดยทราบผล การปฏิบัติงานของตน จึงทําให

เกิดความสนใจในการเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลการใชผังมโนทัศนกับตัวแปรอื่น ไดแก ความคิด

สรางสรรค ความสนใจในการเรียน และการนําไปใชศึกษาผลการสอนกับ

นักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

2. ควรนําเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาในคร้ังนี้ ไป

ทําการศึกษากับเนื้อหาวิชาของกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมเรื่องสถาบันทางสังคม 

โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศันศนีย  บุญชัย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา รม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติในเร่ือง

แนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตามมาตรา 22 ไววาการจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู ตองจัดเน้ือหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ตาม

สติปญญาและความสามารถของตนการจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้ง

ดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 167 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียน

สําคัญที่สุด (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

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและทําการวิจัยเปนกระบวนการเดียวกัน 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ และทรัพยากร

มนุษย เปนท้ังกระบวนการ และเนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ เปนการถายทอดวัฒนธรรม และเปนการสรางภูมิปญญาใหแก

สังคม 

การท่ีจะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะ

ประเทศไดนั้น จะตองมีการพัฒนาในทุก ๆ ดานพรอมกันไป ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษา

นับเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เปนเคร่ืองชวยใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม และเสริมสรางกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศท่ีผานมาจะชี้ใหเห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น

มิใชการพัฒนาท่ีใหความสําคัญเฉพาะกับการพัฒนาดานใดดานหนึ่งหรือ

ความคิดที่วา หากพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนาเจริญเติบโตแลว จะสงผลให

การพัฒนาดานอื่น ๆ เจริญงอกงามตามไปดวย เปนส่ิงที่ไดรับการพิสูจน

มาแลววาไมเปนความจริง จากสภาพปจจุบันที่ประเทศกําลังเผชิญกับปญหา

ตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 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

เจริญกาวหนาไปดวยดีนั้นจะตองมีการพัฒนาท่ี 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 เปนการปลูกฝง

ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซ่ือสัตย ความเปนมนุษย ความกตัญู 

รักเกียรติภูมิแหงตน เห็นแกประโยชนสวนรวม  มีความรูจักคิด วิเคราะห 

การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณคา

อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ศรัทธาในศาสนา จึง

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนมนุษยที่สมบูรณไดยาก เพราะ

ขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู เพราะผูเรียนแตละคนมี

ความแตกตางกันในดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถเขาใจ

ในเร่ืองที่เรียนแตกตางกัน ถาครูสอนเร็วผูเรียนที่เรียนออนจะตามไมทันครู

สอนซํ้าอธิบายมาก ๆ ผูเรียนก็จะเกิดความเบื่อหนาย  ในการแกปญหา

ดังกลาวนี้วิธีหนึ่งที่จะชวยในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและยัง

ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหดีขึ้น ไดแก การนําเอาวิธีการ

สอนมาใหใชเหมาะสมกับลักษณะวิชา กลาวคือ ครูจะตองหาวิธีการสอนที่

ไดผลมาใชกับนักเรียน ซ่ึงจะเปนส่ิงที่ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ปจจุบันการเจริญกาวหนาทางวิทยาการดาน

ตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒนมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   

การเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตความเปนอยูของมนุษย เปนการเรียนรูที่จะสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข รายวิชาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ืองสถาบันทางสังคม ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจศาสนา 

จริยธรรม ศีลธรรม แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับหนาที่พลเมืองและศาสนา ทํา

ใหพลเมืองในสังคมมีสภาพจิตใจที่เตรียมพรอมที่จะพัฒนา การนําเอา

หลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติ

สุข เปนการกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้ง

บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม ปญหาที่พบในการจัดการเรียนการ

สอนคือ นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจการเรียน ทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดี ผูวิจัยจึงหาทางแกปญหาโดยการใชแบบฝก

ทักษะการเรียน ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย

มีความตระหนัก ความเขาใจ เห็นคุณคาของการประเมินตนเอง และระลึก

อยู เสมอวาการประเมินตนเองอยางเปนระบบ ตอเนื่องเปนปจจัยสู

ความสําเร็จ โดยตองกําหนดแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนวงจรจน

บรรลุ เปาหมาย มีระบบการติดตามประเมินผลใหทราบปญหาและ

ความกาวหนา จึงไดจัดทํางานวิจัยนี้เพื่อ นําขอมูลไปใชประโยชนในการ

พัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูลในการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1501  ผูเรียนเปน

นักศึกษาที่มีพื้นฐานตาง ๆ กัน  ทั้งนี้ ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไดนั้น

ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้ังใจ ความสนใจของ

ตัวผูเรียน เนื่องดวยรายวิชาดังกลาวเปนวิชาที่สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรม

การเรียน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้ังใจ และความสนใจ เพื่อนํามาพัฒนา
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ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถทักษะชีวิตที่

พรอมสําหรับการนําไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันในอนาคตได จึงไดศึกษา

คนควา  ทดลอง หาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียน วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดยการใช

แบบฝกทักษะ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

(20000-1501) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

หน าที่ พลเมืองและศีลธรรม (20000-1501) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน  38  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 38 ชุด (กอน

เรียน 10 ขอ และหลังเรียน 10 ขอ) 

2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู 

การสรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาหนาท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ืองศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

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 

วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ืองสถาบันทางสังคม เปนแบบทดสอบที่ใช

ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน เปนแบบทดสอบประเภทปรนัย 

จํานวน 10 ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1) ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบ

จากเอกสารการวัดและ ประเมินผลตาง ๆ 

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

สถาบันทางสังคมไปใชเก็บรวบรวมคะแนนกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย

ในการวิจัยในชั้นเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีรูปแบบของการวิจัยซ่ึงใชกลุมเดียว มีลักษณะ

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

วิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้คือ 

1. อธิบายถึงการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะ แจงจุดประสงค

การเรียนรู วิธีประเมินผล การเรียนรู 

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 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1 สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 รอยละ (Percentage)   

2 สถิติที่ใชในการศึกษา 

2.1 คาเฉล่ีย (Mean)   
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2.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

3 สถิติที่ใชตรวจสอบสมมุติฐาน 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมือง

และศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่ไดจากการสอบกอนเรียน ระหวาง

เรียน และหลังเรียน คํานวณจากสูตร t-test for Dependent Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดยการใชแบบฝกทักษะ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1   ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง 

สถาบันทางสังคม โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 พบวา คะแนนแบบทดสอบ

กอนเรียนโดยรวม 246 คาเฉล่ีย 6.47 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

โดยรวม 3.8 คาเฉล่ีย 8.37  มีพัฒนาการแตกตางกันโดยรวม 72 คาเฉล่ีย 

1.89 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียนไมแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดย

การใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการโรงแรม พบวา คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวมเฉล่ีย 

6.47 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉล่ีย 8.37 คา t-test = 7.42  

แสดงวา นวัตกรรมที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยคะแนน

กอนและหลังเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง สถาบันทางสังคม โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ใหมากขึ้น เพื่อ

นักเรียนจะไดฝกในรูปแบบท่ี 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 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

ในการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดบั ปวช.3 

ปการศึกษา 2563 
 

ผูวิจัย นางสาววีรดา  สุดประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

การดําเนินชี วิต ในปจจุบั นมีความยุ งยากและซับซอนมาก  

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่กอใหเกิด

ทั้งผลดีและผลเสีย  บุคคลจึงทําเปนตองปรับเปล่ียน วิถีการดําเนินชีวิต  

เพื่อให รู เทาทันตอความเปล่ียนแปลงและปฏิบัติตนเปนประโยชนตอ

ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติและโลก  สุขศึกษาและพลศึกษาจึงวิชาที่

สําคัญเพราะเปนพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีลักษณะ

ดังกลาว  กลาวคือบุคคลตองเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการดูแล การสงเสริม  

การพัฒนาและการบริหารจัดการชีวิตอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนิน

ชีวิตที่สมดุลทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และจิตวิญญาณของ  

ผูเรียนแลวยังเปนการเสริมสรางคานิยมและสุขนิสัยที่ดี  รักการออกกําลัง

กายและการเลนกีฬาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ซ่ึงเปนองคประกอบรวมของ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ  (ประพัฒนพงค เสนาฤทิ์; 2545:1) 

พลศึกษา  เปนกลุมวิชาที่มีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน โดยตรง  เพราะครอบคลุมเร่ืองสุขภาพที่เปน

พื้นฐานจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของผูเรียนแตละคน โดยมุงพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่จําเปน

ที่ผูเรียนตองเรียนรูดานการเสริมสรางเจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม  และคุณลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมี

ระเบียบวินัยในตนเอง การเคารพในสิทธิของผูอื่น และกฎกติกาของสังคม 

เปนตน และดานทักษะกระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่

ยั่งยืน ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ผลรวมสุดทายคือผูเรียนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนา 

องครวม (Holistic) ของความเปนมนุษยที่สมบูรณทุกดาน (ประพัฒนพงค  

เสนาฤทิ์; 2545:1) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดการเรียนการสอนวิชา

สามัญ (พลศึกษา)  เพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียนดานปญญาพัฒนาระบบการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ และการแกปญหา โดยการใหผูเรียน

เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เขาใจธรรมชาติ รูจักและเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของ

ตนและผูอื่น  รักการออกกําลังกาย และเลนกีฬา รวมทั้ งมี คุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ทั้งใน

ดานการปองกัน การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่ดีอยางถาวรทั้งตนเอง

ของครอบครัว และชุมชน 
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ดังนั้น  จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ปวช.3

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ

สอนในวิชาสามัญ (พลศึกษา) เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

และนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม

กับนักเรียนแตละคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ 

(พลศึกษา) ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2563 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจยั 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา  2563 จํานวน 5 หอง  

หองละ 24 คน รวมประชากรนักเรียนทั้งหมด 120 คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampline) หองละ 24 คน 5 หอง เปนนัก เรียน  

ผูชาย 20 คน และเปนนักเรียนผูหญิง 100 คน รวมกลุมตัวอยางนักเรียน

ทั้งหมด 120 คน 

3.  ระยะเวลาในการทาํวิจยั   

ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

4.  สถานที่ในการวิจยั 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช   
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแก เพศ อายุ   

2.  ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก พฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) ระดับ ปวช.3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563   
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด จากงานวิจัยและเอกสารตําราตาง ๆ โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว

ของผูตอบแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเปนตรวจสอบรายการ (Check 

List)  เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผูตอบแบบถามสามารถแสดงระดับ

การปฏิบัติ ระดับใดระดับหนึ่งใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย  นอยที่สุด  แบงออกเปน 3 ดาน  คือ   

1.  พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)     

2.  พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain)    

3.  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด  

(Opened Form) โดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. ศึกษาเอกสารตํารา และคนควาขอมูลงานวิจัยตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ตลอดจนสอบถามผูที่เกี่ยวของในการสอนวิชากลุมสาระการเรียนรู

ศึกษาและพลศึกษา 

2. ศึกษาประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญ (พลศึกษา) 

3. รวบรวมประเด็นตาง ๆ ของขอมูลนํามาสรางแบบสอบถาม  

และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดู 5 ทาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ พลศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 โดยใชแบบสอบถามที่ได

จัดเตรียมเอาไว แลวอธิบายชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

ใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับกอนที่จะใหตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

นํามาวิเคราะหโดยการหาคาเปนรอยละ (Percentile) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ในการเรียนวิชาสามัญ พลศึกษา นํามาวิเคราะห โดยการหาคาเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด 

(Opened  Form) โดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ 
 

สรุป 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ พลศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 ไดผลดังน้ี    

1. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนตางกัน 

คือ เพศชาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.6 สวนเพศหญิง จํานวน 

100 คน คิดเปนรอยละ 83.4 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 16 ป จํานวน 85 คน                         

คิดเปนรอยละ 70.8 และอายุ 17 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.2   

3. สรุปผลโดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมเกณฑ

การประเมินการหาคาเฉล่ียเลขคณิต X  เทากับ 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. = .473  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนในการเรียนวิชาพลศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2563 โดยรวมอยูในระดับมาก 
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4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด 

(Opened Form) ในการออกกําลังกายเปนการรวมกิจกรรมทางกายและ

เกมตามคําแนะนํา กฎ กติกา คําแนะนํา ในการเลนกับผูอื่นรูและเขาใจสิทธิ

ของตนเองและของผูอื่นในการเลนเปนกลุม ความสําคัญของ สุขภาพและ

ชีวิตความเปนอยูท่ีดี การรักษาส่ิงแวดลอม สุขบัญญัติแหงชาติ ความหมาย

ของการเจ็บปวยปองกันการบาดเจ็บและเจ็บปวย ความสําคัญและประโยชน

ของอาหาร สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ลักษณะของอารมณ การ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายการใชยาตามคําแนะนํา สาเหตุและอันตรายของ

การเกิดอุบัติเหตุในบานการปฐมพยาบาล วิธีใชคําพูดและทาทางเพื่อของ

ความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บ 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการ

เรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) ระหวางเพศชายและเพศหญิงมาศึกษาวามีความ

แตกตางกันหรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียนรูในการเรียนการสอน 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน

ใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 

______________________________________________________ 

 

การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี 

กลุม 1 โดยใชโปรแกรมการออกกําลังกายแบบวงจร 
 

ผูวิจัย นางสาวพวงนอย  เจนกิจ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ไดระบุเร่ือง

สุขภาพอนามัยอยูในจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย

สัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 

ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) ไดกลาววา การออก

กําลังกายเปนประจําจะชวยใหบุคคลมีสมรรถภาพทางกายที่ดี คลอเรสเตอรอล

ในรางกายลดลง สามารถควบคุมน้ําหนักของตนเองใหอยูในเกณฑปกติไดดี มี

บุคลิกลักษณะทาทางสงางาม สามารถเคล่ือนไหวรางกายอยางกระฉับกระเฉง

คลองแคลววองไว รางกายเจริญเติบโตไดสมสวน ชวยลดความเครียด มี

สุขภาพจิตและสังคมที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังลดการเจ็บไขไดปวย ตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเองสูง ประสบ

ความสําเร็จในงานมากขึ้น โดยเฉพาะดานการเรียนและสมรรถภาพทางกาย ที่

เปนพื้นฐานจําเปนของชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนแตละคน โดยมุง

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูทางดานสาระความรูเกี่ ยวกับสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย คุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความ

มีนิสัยในตนเอง การเคารพสิทธิของผูอื่น กฎกติกาของสังคมและดานทักษะ

กระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน 

การออกกําลังกายเปนที่ยอมรับทั้งทางวิชาการและการรับรูของแต

ละบุคคลวามีประโยชน แตคนสวนใหญก็ยังละเลยนั่นแสดงใหเห็นวาคนสวน

ใหญเพียงแตเห็นประโยชนแตยังไมเห็นความจําเปนในการออกกําลังกาย 

และยังเขาใจวาการออกกําลังกายเพียงทําใหรางกายแข็งแรงเทานั้น (กรม

พลศึกษา, 2549 : 3) การทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงเปนส่ิงที่สามารถทํา

ใหผูสอนทราบวาผูเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ

หรือไม มีภาวะทางดานรางกายเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด แตสามารถนํา

ขอมูลของผู เรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองแบบรายกลุมและแบบ

รายบุคคลได และสามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถทางดานกีฬาหรือ

สงเสริมการออกกําลังกาย รวมทั้ งการพัฒนาทักษะในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความสามารถ ตลอดจนการ

นํามาแกไขและปรับปรุงเทคนิควิธีการดานการฝกซอมกีฬา และการเรียน

การสอนของครูพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ ปวช.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 26 คน พบวา มีนักเรียนจํานวน 5 คน สมรรถภาพทางกายไมผาน

เกณฑของการทดสอบ ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวจําเปนตองไดรับการสงเสริม

และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําวิจัยเพื่อเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุมดังกลาว โดยมุงพัฒนาสงเสริมการออก

กําลังกายควบคูกับการใชโปรแกรมการออกกําลังกายแบบวงจร โดยมุงหวัง

ใหนักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 5 คน มีสมรรถภาพทางกายแข็งแรงสมบูรณ 

และผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนัก เรียนที่ มีปญหา

สมรรถภาพทางกายไมผานเกณฑ 

2. เพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑการทดสอบรอยละ 80 

ทุกคน 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีผลตอการใชโปรแกรม

การออกกําลังกายแบบวงจร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 ที่มีปญหาสมรรถภาพทางกายไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอนวิชาพลศึกษาฯ เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 

2. โปรแกรมออกกําลังกายแบบวงจร ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

2.1 สํารวจวิเคราะหจุดออนดานสมรรถภาพทางกายของ

ตนเองที่ตองปรับปรุงตามเกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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2.2 ฝกออกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายภายใต

การฝกซอมของครูตามโปรแกรมการออกกําลังกายแบบวงจร ประกอบดวย 

8 สถานี คือ หอยตัว วิ่งออมเกาอี้ กระโดดไกล ทุมลูกฟุตบอล กมเก็บของ 

กระโดดเชือก ดันพื้น และวิ่งเปร้ียว 

3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทาง

กายสําหรับประชาชนทั่วไป อายุ 9-19 ป (Physical Fitness Test) ของ

กรมพละศึกษา (สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยประยุกตแบบแผนการ

ทดลองแบบกอนการทดลองกลุมตัวอยางกลุมเดียว ทดสอบกอนหลัง 

(ไพฑูรย สินลารัตน และสําลี ทองทิว, 2535 : 71ป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (pc) 

2. คาเฉล่ียเลขคณิต 

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลัง

การฝกโปรแกรมออกกําลังกายแบบวงจร โดยใชคาสถิติแบบ T-test for 

Dependent Samples 

5. เปรียบเทียบผลการฝกโปรแกรมออกกําลังกายแบบวงจรกับ

เกณฑรอยละ 80 โดยใชสูตร T-test for Dependent Samples 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการฝกโปรแกรมออก

กําลังกายแบบวงจร มีคะแนนสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

2. ผลการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบวงจรกับเกณฑรอย

ละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 34.60 คิด

เปนรอยละ 86.5 แสดงวา การฝกโปรแกรมออกกําลังกายแบบวงจรสงผลให

นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงกวาเกณฑรอยละ 80 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายมี

คาเฉล่ีย 4.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑมากที่สุด จาก

การพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียน

ที่มีสวนในการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และ

สรางความรูความเขาใจดวยตนเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.60 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการฝกออกกําลังกายทุกคร้ังครูผูสอนควรใหคําแนะนําการ

ออกําลังกายที่ถูกตองใหนักเรียนฝกอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดทักษะและมี

การทดสอบความกาวหนาเปนระยะ 

2. การใชชุดฝกกิ จกรมการออกกํ าลั งกาย เพื่ อ เสริมสราง

สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ควรเร่ิมจากทาที่งายไปหายาก ควรฝกบอย 

ๆ อยางตอเนื่อง และมีผูเกี่ยวของคอยชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ ใหการ

เสริมแรงทางบวกทุกคร้ังตามความเหมาะสม 

_______________________________________________________ 

การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชกระบวนการกลุม 

เพ่ือแกปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออก 
 

ผูวิจัย นางสาวฉัตรกมล  พุมทิม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู 

ความคิด ความประพฤติทัศนคติและ คานิยมอันดีงาม ประเทศชาติจะเจริญ

รุงเร่ืองและพัฒนาไดอยางรวดเร็วถาพลเมืองมีคุณภาพ การพัฒนาดานการ 

สอนนับวาครูเปนองคประกอบสําคัญที่สุดเพราะครูเปนตัวจักรที่เอื้ออํานวย

ใหการศึกษาบรรลุเปาหมาย 

จากการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเรียนรูไดอยาง มีคุณภาพ จนสามารถเขาใจ

และบูรณาการไปสูการปฏิบั ติจริงรวมทั้ งประยุกต สูอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรง และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัส 20000-

1606 ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาดหอง1 จึงมีการปรับวิธีเรียน เปล่ียน

วิธีสอน ปฏิรูปวิธีการสอน แกผูเรียน โดยจะตองทําใหผูเรียน เรียนรูวา

ตนเองจะตองทําอะไร ทําอยางไร ทํากับใคร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร สามารถ

ประเมินตนเองไดวามีขีดความสามารถในระดับใด จะตองพัฒนาปรับปรุง

แกไขตนเองอยางไร ดวยการประเมินผลการเรียนรูตามสมรรถนะโดยใชตัว

บงชี้เปนสําคัญ เพราะการที่ผูเรียนสอบไมผานในขอทดสอบ มิไดหมายความ

วาผูเรียนไมมีความรูในวิชาที่ทําการสอน ผูเรียนอาจจะรูในส่ิงที่ขอสอบไมได

ถามก็ได ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรู เร่ืองการ

พัฒนาเทคนิคการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยวิธีการดึงศักยภาพดานความคิด

ริเร่ิมเพื่อแกปญหานักศึกษาที่มี พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออก เพื่อให

ผูเรียนเกิดความมั่นใจในสาระที่จะนําเสนอ โดยใชหลักการบูรณาการ ในส่ิง

ที่เปนชิ้นงานส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือในรูปตัวผลิตภัณฑใชซ่ึงเปนผลงาน

ความภาคภูมิใจในชิ้นงาน และ มีผลตอการนําสนอหนาชั้นเรียนในส่ิงที่ตนได

ทํานํามาพูดไดดวยความมั่นใจ อีกทั้งประยุกตสูอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงและสอดคลองกับความตองการทั้งดานทักษะวิชาชีพปฏิบัติการจริงและ

ไดผลงานชิ้นงานของผูเรียนไดจัดทํา และผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการประเมินผลการ เรียนของผูเรียนจากการทดลอง

ของกลุมตัวอยางตามสมรรถนะ โดยใชตัวบงชี้เปนสําคัญ และแบบบันทึก 

คะแนนโครงงาน เพื่อสงเสริม มาตรฐานท่ี 4 ดานการเรียนการสอน ทั้งนี้

เพราะผูวิจัยเชื่อวาการที่ผูเรียนสอบไมผาน ขอทดสอบมิไดหมายความวา

ผูเรียนไมมีความรูในวิชาที่สอบผูเรียนอาจจะรูในส่ิงที่ขอสอบไมไดถามก็ได 

การประเมินผลตามสมรรถนะเปนการประเมินความกาวหนา และการ

แสดงออกของผูเรียนบนรากฐาน ทฤษฎี ทางพฤติกรรมการเรียนรูที่มีความ

แตกตางกัน จึงตองจัดใหสงเสริมซ่ึงกันและกัน ผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่ 

ตอง ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิคการจัดการเรียนรู ซ่ึงใชวิธีการสอน แบบกระบวนการกลุม และแบบ

พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารดวยความมั่นใจ จากผลงานชิ้นงานส่ิงประดิษฐ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 173 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ของ ผูเรียน โดยการฝกปฏิบัติประสบการณจริงแลวนํามาถายทอดเปนการ

ฝกปฏิบัติในเร่ืองการนําเสนออยางมั่นใจ เกิดความสุขในการเรียนการสอน 

ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนเฝาสังเกตการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงแตเดิมใช

กระบวนการเรียนการสอนแบบความรู ความจํา ซ่ึงไมบรรลุผลตามเปาหมาย 

จากกระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม ผูวิจัยไดนํา

การทดลองกับกลุมตัวอยางที่เรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัส 20000 

1606 เนนการฝกปฏิบัติผูเรียนทุกคน ตองไดรับการพัฒนาไดผลตามความ 

มุงหมายดังรายงานวิจัยที่นําเสนอในฉบับนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการส่ือสารไดอยางม่ันใจโดยการฝก

ปฏิบัติจริง 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนรูดานอาชีวะ ใหสามารถบูรณาการ การ

เรียนรูไปสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตรงและสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน  

3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพดานความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐนํามาสูการส่ือสารนําเสนอไดอยางมั่นใจ 

พูดในส่ิงที่ทํานํามาเสนอได 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 ใชนักเรียนสาขาวิชาการตลาด กลุม 1 จํานวน 34 คน 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

2.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยอัตรา

รอยละ (Percentage) 

2.2 ขอมูลพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม โดยใช

กระบวนการกลุมโดยเปนคําถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห

ดวยคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การประมูลผลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของคําตอบที่

ได หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง  

3.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

3.3 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

3.4 ประมวลขอมูลตามจุดมมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เคร่ืองมือประเมินกระบวนการ ไดแก รายงานการเตรียมตัว

กอนนําเสนอ 

2. เคร่ืองมือประเมินผลผลิตการปฏิบัติ ไดแก แบบประเมินผล

การปฏิบัติการนําเสนอ 

3. เคร่ืองมือประเมินผลงาน ไดแก แบบบันทึกคะแนนโครงงาน 

4. แบบประเมินผูสอนจากศูนยวิจัย 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ

โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมการ

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และกระบวนการกลุม การสรางแบบสอบถาม 

ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ โดยเคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาคนควาคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจาก

ประชากรกลุมเปาหมาย โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม และกระบวนการกลุม ไดแก  ดานการพูด  ดานการกระทํา  และ

ดานการแสดงความคิดเห็น 

สวนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล พฤติกรรมนักศึกษาขาด

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมใน ชั้นเรียน รายวิชาการสรางทีมงาน โดย

ใชกระบวนการกลุม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

การวิจัยเร่ืองการแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลา

แสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียนรายวิชาการสรางทีมโดยใชระบบ

กระบวนการกลุมผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมใน

ชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม 

2. ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้น

เรียน โดยใชกระบวนการกลุม  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการพูด)  โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการพูด) อยูในระดับบางคร้ังและเมื่อพิจารณา

รายขอพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด 

อยูในระดับบอยคร้ัง ลําดับแรก คือถาเพื่อนของคุณ แตงกายดวยชุดใหมซ่ึง

คุณเห็นวาสวย คุณจะบอกเขาใหทราบวาเขาแตงการสวย รองลงมาคือ ถา

เพื่อนทําอะไร เพื่อคุณ คุณจะบอกใหเขาทราบวาคุณซาบซ้ึงเพียงใด 

2. พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการกระทํา) โดยภาพรวมนักศึกษามีความ

คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดกการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมใน

ชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม(ดานการกระทํา) อยูในระดับบางคร้ัง และ

เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรม

ดานการกระทําอยูในระดับบอยคร้ังลําดับแรก คือ คุณ สามารถแสดง

ความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนของคุณทํางานประสบความสําเร็จได

อยางไมขวยเขิน รองลงมาคือการไดทํางานกับเพื่อนทําใหปฏิสัมพันธดาน
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ความรูสึก ความคิดและการกระทํา กับเพื่อนมีการ พัฒนาขึ้น 

3. พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการแสดงความคิดเห็น)  โดยภาพรวม

นักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม ในชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการแสดงความเห็น) อยู

ในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการกลาแสดงความคิดเห็นอยูในระดับบอยคร้ัง

ลําดับแรก คือ การไดรวมกันทํางานหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน

ทําใหคุณมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน รองลงมา คือ การทํางานเปนกลุมทํา

ใหคุณรูสึกมีความคิดสรางสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหาซ่ึงจะทําใหอาจารย

ผูสอนพัฒนาคุณภาพของคําถามและวิธีการ สอนใหมีประสิทธิภาพดีกวาที่

เปนอยู อีกท้ังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปน

กันเอง กับนักเรียน สรางปฏิสัมพันธระหวาอาจารยผูสอนและนักเรียนใหมี

มากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ เรียนที่สูงขึ้น ผูสอนควรสังเกตและ

พยายามสรางบรรยากาศที่ผอนคลายเสริมสรางกําลังใจใหกับผูเรียน ชวยให

นักเรียนไดพัฒนาความม่ันใจในตนเองและทัศนคติท่ีดี มองเห็นประโยชน

และโอกาสทามกลางปญหา และอุปสรรค ผูสอนควรระวังในการใชคําถาม

กับผูเรียน โดยคํานึงถึงใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและการ

พิจารณาถึงสภาพปญหา อารมณ จิตใจของผูเรียน ตลอดจนปญหาในแง 

คุณธรรม จริยธรรมและระลึกวาผูสอนไมจําเปนตองเปนผูถามคําถามแตฝาย

เดียว ควรจะเสริมสรางการทํากิจกรรม การพูดคุยแลกเปล่ียน ประสบการณ 

การอภิปรายรวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้นเปนการสรางปฏิสัมพันธตอกันเพื่อ

ลดความกังวลและ ความเครียดในการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีการส่ือสารโดยมีความมั่นใจ 

2. ผูเรียนนําไปประยุกตกับอาชพีซ่ึงสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

3. ผูเรียนมีศักยภาพในการนําเสนอผลงานไดอยางมั่นใจ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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แผนกวิชาสัมพันธ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 2 

โดยใชแบบฝกทักษะ 
 

ผูวิจัย นายสกาวเดือน  บริพันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คบ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนการ

พัฒนาที่เนนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิธีในการคิด

คํานวณเปนพื้นฐานในการศึกษาความรู ในการสอนที่ผานมาพบวา  นักเรียน

สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุสําคัญ คือผูเรียน

ไมสนใจเรียน เห็นวายาก และวิเคราะหไมเปนจึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า จากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นที่1 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 29 คน มีนักเรียนท่ีมีปญหาในดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าเกือบทุกคน ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงหาวิธีการ

ดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น โดยใชแบบฝกทักษะที่หลากหลาย 

ดังน้ันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คร้ังนี้ จะใชวิธีการประเมินนักเรียน

ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและ

บริการดวยแบบฝกทักษะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่  1 แผนกบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชรายวิชาคณิตศาสตร

ธุรกิจและบริการ   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก นักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นที่ 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนกวิชาการบัญชี หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 29 คน   

ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน  

3 ชนิด 

1. แผนการสอนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองรอยละ การต้ังราคาขาย 

การซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 2 แผน 

2. ชุดฝกทักษะเร่ือง รอยละ การต้ังราคาขาย การซ้ือขายใน

ระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ ย อสมการ และความนาจะเปน  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 6 ชุด  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองรอยละ การต้ังราคา

ขาย การซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ ความนาจะเปน  

เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

2. สรางชุดฝกทักษะรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ  

3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียน( PRE-TEST) ใชแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสรางขึ้นสรางขึ้นกอนทดลอง 1 วัน ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง

ใชเวลาในการทดสอบ 40 นาทีแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ต้ังไว 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ืองรอยละ 

การต้ังราคาขาย การซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และ

ความนาจะเปน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นที่ 1 

3. ทําการทดลองสอบหลังเรียน( PRO-TEST) หลังการทดลอง

ส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิ เคราะหข อมูล   ผู วิจั ย ดําเนินการโดยใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนที่ไดจากการตรวจผลการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ดานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับผลการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขา การบัญชีกลุม 2 โดยใชแบบฝกทักษะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่1เฉล่ียกอนเรียน 42.59 จากคะแนน 10 คะแนน  คิดเปนรอยละ 36.20 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉล่ีย 57.41 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 

63.10 จากการทดสอบทั้งสองคร้ังผลปรากฏวา นักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 มีความกาวหนาเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 34.78 ซ่ึงแสดงให

เห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากไดแบบฝกทักษะ

เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกบัญชี 

สามารถนําแบบฝกทักษะเร่ืองรอยละ การต้ังราคาขาย การซ้ือขายในระบบ

เงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไป

ทดสอบใชและพัฒนาตอไป 
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2. ควรมีการศึกษาเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชแบบฝกทักษะ 

3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง และใน

ระดับชั้นอื่นๆ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ

ดวยแบบฝกทักษะที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหานักเรยีนขาดทักษะการคํานวณ เรื่องการหาความสัมพันธ

ของปริมาณตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม  

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2563 

โดยใชบทเรยีนสําเร็จรปู 
 

ผูวิจัย น.ส.วรรณิภา  อิสระดําเกิง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ผูสอนไดรับมอบหมายใหสอน

วิชาวิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม ในระดับ ปวช.3  สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเร่ิมสอนหนวยที่ 2 เร่ืองการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

พบวาผูเรียนสวนหน่ึงไมสามารถคํานวณหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรงได ผูสอนจึงแกปญหาโดยการทํา

วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาผูเรียนขาดทักษะการคํานวณเพื่อหาความสัมพันธ

ของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง เพราะผูสอน

เห็นวาทักษะการคํานวณ เปนทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่งทางวิทยาศาสตร ซ่ึง

สามารถนําไปสัมพันธการการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ และถาไมแกปญหา  

ขาดทักษะ การคํานวณเพื่อหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง  ผูเรียนเหลานี้จะมีปญหาสืบเนื่องไปถึง

หนวยการเรียนตอไป ดวยไมมีพื้นฐานท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม และวิชาอื่น  

ที่เกี่ยวเนื่องกันได ผูวิจัยจึงไดจัดงานวิจัยเร่ืองการแกปญหานักศึกษา ขาด

ทักษะการคํานวณ เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเคล่ือนที่ ในแนวเสนตรง วิทยาศาสตร เพื่ อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม (2000-1302) ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การหาความสัมพันธของ

ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับคะแนนกอนเรียนกับ

หลังเรียน ดวยบทเรียนสําเร็จรูป   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนโดยใช

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 
 

ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ ปวช.3  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพี่อ

พัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (2000-1302) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน  28  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. บทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  การเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง    

2. แบบทดสอบกอนเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป  จํานวน 40 ขอ    

(20 คะแนน) 

3. แบบทดสอบหลังเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป  จํานวน  40  ขอ    

(20 คะแนน) 

4. แบบทดสอบวัดทักษะการคํานวณหาความสัมพันธของปริมาณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง จํานวน 20 ขอ  (20 

คะแนน) 

5. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  วิธกีารสรางบทเรยีนสําเร็จรปู 

1.1   ศึกษาหลักสูตร และเอกสารการสอนวิชาวิทยาศาสตร

เพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม    

1.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 

1.3  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  เพือ่กาํหนดจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

1.4  สรางบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดประสงค 

1.5  นําบทเรียนสําเร็จรูปไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอน  

การวัดผลการศึกษาและวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน ตรวจสอบบทเรียน  

เนื้อหา และแบบทดสอบ 

1.6 จัดพิมพบทเรียนสําเร็จรูปเปนรูปเลม  

2.  วิธกีารสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน  

2.1  ศึกษาวิธีสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.2  ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม จุดประสงคเชิงพฤติกรรม จากหลักสูตรและแบบเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม  

2.3  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อกําหนดเนื้อหา

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อเปนแนวทางในการสรางขอสอบ 

2.4  สรางแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร

เพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม เปนขอสอบ แบบปรนัย จํานวนตัวเลือก 

4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ขอสอบวัด
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ทักษะการคํานวณหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 

10 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  

และสรางแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

2.5  นํ าขอสอบที่ สรางขึ้น ให ผู เชี่ ยวชาญดานการสอน

วิทยาศาสตร และดานวัดผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงดานเนื้อหา วาขอสอบแตละขอตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

2.6  นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไป

จัดพมิพเปนรูปเลม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. วิธีการนําไปใช 

1.1  ใหนั ก ศึกษาทํ าแบบทดสอบกอนเรียนที่ จะศึกษา

แบบเรียนสําเร็จรูป 

1.2  ใหผูเรียน เรียนบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การเคล่ือนที่ใน

แนวเสนตรง โดยใหผูเรียนทั้ง 28 คน ในระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2563  เวลาที่กําหนด 9  ชั่วโมง 

1.3 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  และแบบวัดความพึง

พอใจของผู เรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการหา

ความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

หลังจากศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป 

1.4.  นําคะแนนที่ไดจากการประเมินผลคร้ังแรกกับคร้ังหลัง

มาเปรียบเทียบ พัฒนาการการเรียนรู  โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

1.5  ทดสอบโดยใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม     
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใช คารอยละ  คาเฉล่ีย 

( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.  แบบทดสอบกอนเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป  จํานวน 40 ขอ    

(20 คะแนน) ใช คารอยละ  คาเฉล่ีย ( X )   

2. แบบทดสอบหลังเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป  จาํนวน  40  ขอ    

(20 คะแนน) ใช คารอยละ  คาเฉล่ีย ( X )   

3. แบบทดสอบวัดทักษะการคํานวณหาความสัมพันธของปริมาณ

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง จํานวน 20 ขอ (20 

คะแนน) ใชคารอยละ  คาเฉล่ีย ( X )   

4. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง ใช คารอยละ  คาเฉล่ีย ( X )  และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนมีระดับคะแนนกอนเรียน โดยจํานวนผูเรียนที่ผาน เกณฑ

รอยละ  

39.29   ระดับคะแนน เฉล่ียของหอง  9.18 คะแนน 

นักเรียน  มีระดับคะแนนหลังเรียน โดยจํานวนผูเรียนที่ผาน  

เกณฑรอยละ 85.71  ระดับคะแนน เฉล่ียของหอง  14.04  คะแนน 

นักเรียน  มีระดับคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการคํานวณ  โดย

จํานวนผูเรียนที่ผาน  เกณฑรอยละ 92.86  ระดับคะแนน เฉล่ียของหอง  

15.29  คะแนน 

ความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

เร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ใน

แนวเสนตรง  รายวิชา วิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม  ใน

ภาพรวมในระดับมาก   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน  

1.1 การสรางบทเรียนสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพควรมีการวาง

แผนการดําเนินการไวลวงหนา มีการปรึกษาและขอคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญ เชนศึกษานิเทศกผูชํานาญการสอนหรืออาจารยฝายเทคโนโลยี

การศึกษา  

1.2 ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป

จากตําราหรือ เอกสารตางๆที่เกี่ยวของเพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมที่

เหมาะสม  

1.3 สรางบทเรียนสําเร็จรูปตามขั้นตอนที่กาหนด  

1.4 ควรปรับปรุง และพัฒนาบทเรียนสําเร็จ รูป โดยให

ผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพดานเทคนิคดวย 

2. ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช  

2.1 กอนนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช  ครูผูสอนควรศึกษา

หลักสูตรใหเขาใจอยางละเอียดถี่ถวน แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวใน

แผนการสอน รวมทั้งควรเนนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย และ

ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  

2.2 ครูผูสอนควรจัดเตรียมอุปกรณและบทเรียนสําเร็จรูปให

เรียบรอยเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เพื่อสะดวกในการศึกษาคนควาและ

บรรลุตามจุดประสงค  

2.3 ครูผูสอนควรชี้แจงการทํากิจกรรมใหชัดเจน เพื่อใหผูเรียน

เขาใจ เรียนรูดวย ตนเอง ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ้น 

2.4 ครูผูสอนควรใหกําลังใจ ยกยองชมเชยแกผูเรียน ในโอกาส

ตาง ๆ เพื่อเปน การสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาตอไป  

3.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ือง การหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง  รายวิชา วิทยาศาสตรเพี่อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกบวิธีการสอนอื่น ๆ เพื่อจะไดขอสรุปใน

การศึกษาอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอนในวิชา อื่น ๆ ในทุกระดับชั้น  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการหาความสัมพันธของปริมาณตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง                                
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2.  ผู เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ือง การหาความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

3.  ผู เรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การหา

ความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง 

ในระดับมาก 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ (20000-1401) 

ดวยวิธีการเรียนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที ่1 อาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นายธนกิกุล  ไตรเมศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สภาพของสังคมไทยขณะนี้กําลังกาวเขาสูยุคการเปล่ียนแปลงไป

ตามกระแสแหงโลกโลกาวิวัฒน  ซ่ึงมีสวนผลักดันใหสังคมไทยเปนระบบเปด  

ขอมูลขาวสารและทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอกไดหล่ังไหลเขา

มาสูสังคมไทยอยางรวดเร็ว  ดวยเหตุนี้เองสังคมไทยจึงจําเปนตองมีพลเมือง

ที่มีคุณภาพและศักยภาพที่เหมาะสม  การศึกษาซ่ึงมีหนาที่ในการเตรียมและ

พัฒนาคนออกสูสังคมตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนไทย

ทั้งหมดใหมีศักยภาพในการเรียนรูการแสวงหาความรู  รวมทั้งความสามารถ

ปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลง ที่มุงเนนเกี่ยวกับการจัดการเรียนที่เนน

กระบวนการคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล  มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู  รูจัก

คิดวิเคราะห  สังเคราะห  แสวงหาความรูและรูจักแกปญหาดวยตนเอง

รวมทั้งรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามระบบประชาธิปไตยเพื่อเปน

การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการมีสวนรวมที่มีคุณภาพของสมาชิกในสังคม 

ปจจุบันการศึกษาทางดานคณิตศาสตรเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งเพราะ

คณิตศาสตรมีสวนชวยพัฒนาในทุกๆ ดานรวมทั้งการพัฒนาวิธีการคิดอยาง

เปนระบบซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานที่ จําเปนและสําคัญมาก แตการสอน

คณิตศาสตร เทาที่ดําเนินอยูในปจจุบันปรากฏวาครูสอน โดยการบรรยาย

เปนสวนใหญ เนนการบอกใหนักเรียนทองจําและปฏิบัติตามคําส่ังของครู 

(ประยูร อาณานาม, 2537 : 1) โดยที่นักเรียนอาจไมเขาใจในส่ิงนั้นอยาง

แทจริง รูปแบบการจัดชั้นเรียนโดยทั่วๆ ไปยังยึดติดครูเปนศูนยกลาง 

นักเรียนมีสวนรมในการเรียนนอยมาก โดยไมเขาใจบทเรียนก็ไมกลาซักถาม

ครู  หรือไมกลาปรึกษาหารือกับเพื่อน  ครูอาจจะมีการใชคําถามบางแต

นักเรียนที่ตอบคําถามของครูอาจมีเพียงกลุม ๆ เล็ก 7–8 คน ซ่ึงจะเปนผูที่

ตอบคําถามเปนประจําสม่ําเสมอ  สวนนักเรียนที่เหลือขาดโอกาสแสดง

ความคิดเห็น ทั้ งที่ ผู เรียนสวนที่ เหลือนี้อาจจะมีความรู ความคิดเห็น

ความรูสึกเหมือนกับกลุมเล็กๆ ที่ตอบครูเปนประจําก็ได แตครูไมไดเปด

โอกาสใหทุกคนมีโอกาสไดตอบอยางทั่วถึง (ปทมา  ศรขาว, 2540 : 17) ทํา

ใหนักเรียนเหลานั้นเรียนตามเพื่อนไมทัน เกิดความเบื่อหนายในการเรียน  

ทําใหเม่ือถึงเวลาสอบแลวไดคะแนนตํ่า และทําใหขาดแรงจูงใจในการเรียน  

ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดชั้นเรียนและรูปแบบการสอนใหม  

เพื่อใหนักเรียนสามารถติดตามบทเรียนไดอยางตอเนื่อง และบรรลุ

วัตถุประสงคตามความมุงหวังของหลักสูตร  วิธีการที่ทําใหนักเรียนแสดง

ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่  และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนไดเปนอยางดี     

วิธีการหนึ่งท่ีเปนที่นิยมนํามาใชในช้ันเรียน ก็คือ การเรียนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน (Buddy Learning) 

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-1401)  เปนวิชาที่

มีลักษณะของเนื้อหาที่ตองมีความเขาใจในบทนิยามซ่ึงมักจะมีตัวแปรตางๆ 

รวมถึงขอความที่ทําใหผูเรียนทําความเขาใจไดยากและตองอาศัยเทคนิคการ

แกโจทยปญหาซ่ึงผูเรียนสวนใหญมักจะแกโจทยปญหาไมไดเนื่องจากมีพื้น

ฐานความรูทางวิชาคณิตศาสตรที่แตกตางกันเพราะในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ ดีผูเรียนควรจะตองมีความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรที่ดีในเบื้องตนกอน เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถตอยอดทางความรู

และทางความคิดของวิชานี้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

จากปญหาดังกลาวผูสอนเองพยายามที่จะพัฒนาการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-1401) โดยการทําใบงานให

ผูเรียนไดฝกทําโจทยปญหาโดยจะมีการปรับพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตรที่

จําเปนกอนที่จะเร่ิมเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ แตผูสอนได

สังเกตเห็นปญหาที่เกิดขึ้นก็คือผูเรียน บางคนขาดความกระตือรือรนในการ

เรียน  ไมสนใจการเรียน  เขาเรียนสาย  และคุยกันในเวลาเรียนซ่ึงรบกวน

นักเรียนคนอื่นที่เขาต้ังใจเรียนและทายที่สุดก็ทําใหการเรียนในหองเรียน

เปนไปดวยความลาชาเพราะผูสอนตองอธิบายวิธีการแกโจทยปญหาใหกับ

นักเรียนบางคนที่ไมสามารถทําโจทยไดในแตละขอที่แตกตางกัน 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ผูสอนจึงไดจัดใหมีการเรียน

แบบ เพื่อนชวยเพื่อน โดยครูผูสอนจะจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ

เรียนรูชาจับคูกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูไดดี แลวใหชวยสอน

เนื้อหาที่ไมเขาใจรวมถึงการแกปญหาโจทยที่ทําไมไดในรูปแบบของใบงาน  

แลวใหออกมาแสดงวิธีทําเฉลยใหเพื่อนคนอื่นดูหนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยให

คําปรึกษาชี้แนะแนวทางแกนักเรียนและจะมีคะแนนพิเศษใหเพิ่มเติม 

สําหรับนักเรียนที่ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียนและทําไดถูกตองเพื่อเปน

การกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ มีทักษะในการแกโจทยปญหา 

และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (20000-1401) 

2. เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกัน มีระเบียบวินัย ตรง

ตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 

3. เพื่อแกปญหาความแตกตางทางพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรโดย

วิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการพึ่งพา

ซ่ึงกันและกัน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนในระดับ ปวช.1 สาขางาน

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-1401)  ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 2 หองเรียน  
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทํ าการทดสอบกอน เรียน  (Pre-test) ทั้ งสองกลุม  ด วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทดลองสอนทั้ง 

2 กลุมส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับท่ีใชแบบทดสอบกอน

การทดลอง 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ตรวจสอบความเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

(รหัสวิชา 20000-1401) 

2. เตรียมความพรอมนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนและกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ

วิธีการจัดการเรียนรูในแตละกลุมกอนที่จะเร่ิมทําการทดลอง 

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการหาคุณภาพแลวกับนักเรียนทั้ง 2 กลุม 

เสร็จแลวเก็บขอมูลจากการทดสอบเอาไว 

4. ดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนเรียนกับผูวิจัยซ่ึงใชแผนการจดัการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน  สวนกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ  เรียนกับผูวิจัยเชนเดียวกันโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  โดยใชเวลาทั้งหมด  4 ชั่วโมง 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (20000-1401) 

6. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐานอาชีพ(รหัสวิชา 20000-1401)  แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดย

ใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-1401) ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระหวางวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อนกับวิธีสอนแบบปกติ กอนการทดลอง 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-1401) ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระหวางวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

กับวิธีสอนแบบปกติ หลังการทดลอง 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. กลุมนักเรียนท่ีจะสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และ

กลุมนักเรียนท่ีจะสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐานอาชีพ เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนการทดลองไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.75 และกลุมที่สอนแบบปกติมี

คะแนนเฉล่ียเทากับ 14.13 ซ่ึงหมายความวานักเรียนทั้งสองกลุมกอนการ

ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

2. กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-

1401)  เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่

ไดรับการสอบแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนเทากับ 25.30  และกลุมที่สอนโดย

วิธีสอนแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 23.25  ซ่ึงหมายความวาหลังการ

ทดลองนักเรียนไดรับการสอนวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบปกติ 

3. กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .670 ซ่ึงหมายความวานักเรียนที่

ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความกาวหนาใน

การเรียนรอยละ 67.00 และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการแบบปกติมี

คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .574  ซ่ึงหมายความวานักเรียนที่เรียนดวยวิธี

สอนแบบปกติมีความกาวหนาในการเขียนรอยละ 57.40 จากการ

เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลในการทดลองน้ีพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวาวิธีสอนแบบปกติ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูผูสอน ผูบริหาร และผูเกี่ยวของในการสอนในระดับ

อาชีวศึกษาควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (รหัสวิชา 20000-

1401) ใหแพรหลายยิ่งขึ้น 

1.2 ครูผูสอน ผูบริหาร นักการศึกษา ควรจะสนับสนุนใหมี

การเขียนแผนการสอนดวยรูปแบบวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อเปนทางเลือกสําหรับครูผูสอนในการเลือกนวัตกรรมการสอนให

เหมาะสมกับชั้นเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาหาประสิทธิภาพ วิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนในเนื้อหาเร่ืองอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ เพิ่มเติม 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีสอนแบบกลุม

เพื่ อน ช ว ย เพื่ อน  กั บ วิ ธี สอน แบ บ อื่ น ๆ  อี ก  เช น  ก ารสอน โดย ใช

ส่ือคอมพิวเตอร  การสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการตูนสี เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนก็สามารถ

ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพสูงขึ้นกวา

สอนแบบปกติไดและในรายวิชาวิชาอื่นๆ ก็สามารถใชวิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนไดดวยเชนกัน 

_______________________________________________________ 
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ผูวิจัย นายวิระศักด์ิ  พูนพนัง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(คณิตศาสตรการศึกษา) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เกี่ยวกับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความนิยมจากตางประเทศทําใหทุกอยาง

ตองเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหสอดรับกับความกาวหนาและความเจริญน้ันๆ

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาและ

มีคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสมกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง  ดังน้ันการจัด

การศึกษาจึงมุงพัฒนาคนใหเกิดความสมดุล ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  

โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูและขัดเกลาทางสังคม กระบวนการใน

การพัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับวิสัยทัศนในการศึกษา

โดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลางแหงการพัฒนา ใหผูเรียนรูแสวงหาความรู

ดวยตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เร่ืองแนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรา  22 ห ลักการจัดการศึกษาตอ งยึดห ลักว า ผู เรียนทุ กคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะ

คณิตศาสตรเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีตางๆ นอกจากน้ี

คณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต  ทั้งนี้

เพราะคณิตศาสตรสอนใหรูจักใชเหตุผลอยางถูกตอง คิดอยางมีระบบ

ระเบียบตามลักษณะโครงสรางของวิชาคณิตศาสตร คิดอยางละเอียดลออ 

เปนลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหลานี้สามารถสรางและสะสมพรอมกับ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (จรูญศรี  แจบไธสง, 2546 : 1) 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไม

ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปน

ทักษะการคิดคํานวณสรุปความคิดรวบยอด มีกฏเกณฑที่แนนอน และทักษะ

โครงสรางที่มีเหตุผล ส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณมีลักษณะเปนนามธรรม

จึงยากตอการเรียนรูและทําความเขาใจ (ยุพิน  พิพิธกุล,2530,หนา 1-3) 

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชความจํา  ความเขาใจ  ทักษะความชํานาญ 

จึงสามารถนําไปประยุกตใชและแกปญหาไดตอไป  ความรูในแตละเร่ืองจะ

สัมพันธกันเปนลูกโซ ผูเรียนจึงตองมีความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชในการ

เรียนรูเร่ืองใหม ผูเรียนจะตองมีความพรอมต้ังแตเร่ิมตนรวมกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง มีสมาธิโดยตลอด เมื่อเขาใจเนื้อหาในชั้นเรียนแลวยังไมพอ ผูเรียน

จะตองฝกทักษะความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ทําโจทยหลายๆรูปแบบโดยทํา

ใหรวดเร็วและแมนยํา(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี,2542,หนา 123) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนคณิตศาสตร

ควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางในความสามารถทางการเรียนการสอนของ

นักเรียนเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอน ซ่ึงในการสอน

นักเรียนในระดับชั้นเดียวกันแตมีความสามารถแตกตางกันในการเรียน

คณิตศาสตรน้ันจะเปนผลดี เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของแตละบุคคล หรืออาจใหนักเรียนที่มี

ความสามารถสูงกวาไดมีโอกาสชวยเพื่อนที่มีความสามารถตํ่ากวา ซ่ึงจะ

สามารถทําใหนักเรียนที่มีความสามารถตํ่ากวาเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้นดวยวัยที่

ใกลเคียงกัน ทําใหสามารถใชภาษาที่ส่ือสารกันใหเขาใจงายกวาและกลาที่

จะซักถาม(สาคร  บุญดาว ,2537, หนา 118-132) และขาพเจาไดรับคําส่ัง

ใหรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยไดจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูและให

นักศึกษาทําแบบฝกหัดหลังจากจบการเรียนการสอนในแตละเร่ืองแลวผล

ปรากฏวาการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรโดยพิจารณาจาก

การผลการทดสอบหลังเรียนเร่ืองการสรางตารางคาความจริงที่ไมผานเกณฑ

รอยละ 50  จํานวน 7 คน  ทั้งนี้เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหา

คอนขางยาก ครูไมสามารถทําใหผูเรียนมองเห็นเปนรูปธรรมไดแลว  ผูเรียน

ก็จะเกิดการเรียนรูไดยาก ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นส่ือการสอนเปน

องคประกอบที่สําคัญยิ่งเพราะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการเรียนรูมีความคงทน 

ถาครูผูสอนอาศัยส่ือเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ความเขาใจ 

แนวความคิด เจตคติ  และทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน จะทําใหเกิดการ

เรียนรู จะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น  จดจําไปไดนาน ส่ิงที่

เปนนามธรรมที่ เข าใจยากก็สามารถทํ าให เปน รูปธรรมที่ เข าใจงาย  

นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อหนาย เปนการลด

ปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผูสอนไปใน

ตัว (นุชลดา  สองแสง ,2540,หนา 2) 

แบบฝกเสริมทักษะเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่ชวยในการแกไขปญหา ชวย

ใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น สามารถแกปญหาไดถูกตอง 

(ฉวีวรรณ กีรติกร, 2537, หนา 7-8) จากทฤษฏีการลองผิดลองถูกของ 

ธอรนไดค (Thorndike) เกี่ยวกับกฏเกณฑการเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับกฎการ

ฝกหัดของ วัตสัน (Watson) ที่พบวาการฝกหัดหรือการกระทําบอยๆยอมทาํ

ใหผูฝกคลองแคลวสามารถทําไดดีเหมือนเดิมส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกฝน

ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําไดไมเหมือนเดิมตอเมื่อมีการฝกฝนหรือการ

กระทําซํ้าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น (สุจริต เพียรชอบและสายใจ  

อินทรัมพรรย , 2523 หนา 52 -62) และนอกจากนี้แบบฝกยังชวยเสริม

ทักษะทางภาษา และเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนและชวยใหครูมองเห็น

จุดเดนหรือปญหาตางๆของนักเรียนไดชัดเจนซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  (เตือนใจ  ตรีเนตร,2544, หนา 6-7 อางอิงจาก 

Patty , 1963, pp. 469-472) 

ดวยเหตุผลตางๆดังกลาวมาแลวขางตน ขาพเจาจึงสนใจที่จะ

ทดลองใชการสอนซอมเสริม เร่ือง การสรางตารางคาความจริง โดยใชแบบ

ฝกทักษะ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางตารางคาความจริงมาก

ขึ้น และเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ การสรางตารางคาความจริง โดย

ใชแบบฝกทักษะสําหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  กับครูวิระศักด์ิ   

พูนพนัง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวนหองเรียน 2 หอง 

จํานวนนักเรียน 45 คน   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  กับครูวิระศักด์ิ   

พูนพนัง ที่มีผลการการสอบเร่ืองการสรางตารางคาความจริงที่ไมผานเกณฑ

รอยละ 50  จํานวน  7 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองการสรางตารางคาความ

จริง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง

การสรางตารางคาความจริง  แบบเติมคํา  จํานวน 4 ขอ 

3. แบบบันทึกคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะและ

หลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทดสอบกอนการปฏิบัติการทดลอง (Pre  test) ดังนี้ 

1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนศึกษาแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร  เร่ืองการสรางตารางคาความจริง กับนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 

ขอบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลองสําหรับวิเคราะหขอมูล 

2. ใหนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาแบบ

ฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร การสรางตารางคาความจริงดวยตนเองเปน

รายบุคคล จะสอนซอมเสริมตอนชวงเวลา 16.00-18.00 โดยใชเวลา 3 

สัปดาห บันทึกผลคะแนนทดสอบกอนเรียน  คะแนนทําแบบฝกระหวาง

เรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. ทดสอบหลังปฏิบัติการทดลอง  ดังนี้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังจากการศึกษาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการ

บวกและการลบจํานวนเต็ม กับนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบหลังการทดลอง สําหรับวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เป รียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั ก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กอนการใชและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียนดวยแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การสรางตารางคาความจริง สูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. กอนนําแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การสรางตาราง

คาความจริง ไปใชควรมีการแนะนํา  การใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 

เร่ือง การสรางตารางคาความจริง เพื่อใหเขาใจถึงจุดมุงหมายและวิธีการใช

ใหถูกตองชัดเจนจนเกิดความเขาใจ  ความชํานาญของครูหรือผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับนักเรียน 

2. ครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การสราง

ตารางคาความจริง โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประพจน การเชื่อม

ประพจน  คาความจริงของประพจน  และการสรางตารางคาความจริงของ

ประพจน ซ่ึงมีเนื้อหาคอนขางยาก  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนในเนื้อหานี้

ใหมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตรระดับ ปวส. 

2. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู  วิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง การสรางตารางคาความจริงดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรกับ

วิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ  เลือกวิธีการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความพรอมของนักศึกษา  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยวธิีการเรียนรูดวยบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานการบญัช ี 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกนกนาถ  จันทรโชตะ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดแนวทางการจัด

การศึกษาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ

ประสบการณ ในเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2542 : 12-17) ทั้งนี้เพราะวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญมาก

ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา 

รวมทั้งสรางเสริมความสามารถของประเทศในการแขงขัน ระดับนานาชาติ 

ซ่ึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดมาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคล

มากขึ้น และเปนเคร่ืองมือที่จะชวยยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ

ประชากรให สูงขึ้น โดยการสงเสริมพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี จะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (รุง แกว

แดง. 2540 : ไมมีเลขหนา)  จึงทําใหการกระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นมา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เปนรายวิชาอยูหมวดทักษะวิชาชีพ กลุม

ทักษะวิชาชีพเฉพาะที่ผูเรียนประเภทวิชาพาณิชกรรมตองเรียน ศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาในบานและสํานักงาน การเก็บรักษา

สินคา การใชพลังงานเพื่อการขนสง การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

สารละลาย แรงและการเคล่ือนที่สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันและสํานักงาน 

สารสังเคราะหและผลิตภัณฑ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงวิทยาศาสตรและ

การนําวิทยาศาสตรไปใชอยางเกิดคุณคาสูงสุด 

ทั้งนี้ จาการที่ครูผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบใบ

ความรู นักเรียนสวนใหญจะยังไมคอยเขาใจเมื่อทําการทดสอบหลังเรียน

นักเรียนจะมีผลการเรียนขอนขางตํ่าในเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่และเมื่อครู

ซักถามเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ก็ไมสามารถตอบได ผูเรียนไมสามารถคิด

และวิเคราะหในการทํางาน ใบงาน แบบทดสอบ และการตอบคําถามจาก

ครูผูสอนไดอยางถูกตอง ซ่ึงสาเหตุคาดวาเกิดจากในขณะที่ทําการเรียนการ

สอน นักเรียนจะตางคนตางเรียนรู ใครสนใจมากก็จะมีความรูมาก และ

ในขณะทําใบงานก็จะตางคนตางทํา ไมไดเกิดกระบวนการระดมความคิด 

แลกเป ล่ียนขอมูลและการสรางแรงจู งใจจากเพื่ อนรวมหอง ทําให

กระตือรือรนในการทําใบงานและแบบทดสอบเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหครูผูสอนพยายามมุงมั่นที่จะแกปญหาการเรียน

การสอน รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  โดยการพัฒนาหนวย

การเรียนรู เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เพื่อให

นักเรียนไดมีความรูความเขาใจมากขึ้นเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง พรอมครูผูสอน 

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ ื่อสร างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพ ิวเตอร ช วย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ของ

นักเรียนระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ ชั้นป ีที่ 1  สาขางานการบัญชี กลุม 

5 ให มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

2. เพ ื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตก อนและหล ังเร ียนโดยใช บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง แรงและการเคลื่อนที ่ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  

3. เพื่ อ ศึ กษาความพึ งพอ ใจของนั ก เรียนที่ มี ต อบท เรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง แรงและ

การเคล่ือนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1 สาขางาน

การบัญช ีกลุม 5  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1  สาขาการบัญชี กลุม 5  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2563  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 หอง  รวมประชากรทั้งส้ิน 22 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุม ตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ในคร้ังนี้   คือ   นัก เรียนระดับ

ประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5   ภาคเร ียนที่ 1  

ป ีการศ ึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง 

จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ห อง ม ีนักเรียน 22 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1 การบัญชี กลุม 5  

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  

3. ใบงานเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง แรงและ

การเคล่ือนที่ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้ 

2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

3. การเขียนผังงาน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและออกแบบการ

นําเสนอบทเรียน โดยจัดทําเปนแผนผังหรือโครงสรางของบทเรียน โดยการ

จัดลําดับเนื้อหา หัวขอ แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบ เพื่อสะดวก

ตอการปฏิบัติในขั้นตอนตอไป 

4. การเขียนผังงาน โดยการนําเนื้อหาที่จัดลําดับกอนหลังไวแลวมา

เขียนเปนผังงานและออกแบบโครงสราง ขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอน

ของผังงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการ

กลุม 

5. การสรางสตรอร่ีบอรด 

6. ขั้นตอนการสรางบทเรียน นําสตรอร่ีบอรด (Story Board) ที่

ไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองแลว มาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดวยโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก โปรแกรม 

Microsoft Power Point 

7. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

8. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผูวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ ยวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมตามเกณฑ

มาตรฐาน80/80 คํานวณจากสูตร  E1 , E2 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยการวิเคราะหความแตกตางระหวางการ ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

ใชสูตร t – test  dependent 

ตอนที่  3 ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดย 

ใชแบบประเมินความพึงพอใจ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการก ลุม  เ ร่ือ ง แรงและการเค ล่ือนที่ ของนั ก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5 มีจํานวน 1  

หนวย ประกอบดวย คูมือครูผูสอน ใบความรู กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม เวลา 

คําแนะนํา วิธีปฏิบัติกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การวัดและ การประเมินผล) โดย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนด E1/E2 (80/80) คือ มีคาเทากับ 82.92/81.67 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังจากการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการ

กลุม เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่พบวา หลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง แรงและการ

เคล่ือนที่อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ ที่ระดับ .05 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. วิธีการสอนดวยบทเรียนชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เปนวิธีการที่ใชไดดี นักเรียนสามารถศึกษาเองได 

2. บทบาทของผูสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให

มีเขาใจ นักเรียนไดปฏิบัติตามไดทันและเขาใจเนื้อหาขณะทําการปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั้งตอไป 

ควรมีการทําวิจัยเร่ืองนี้ตอไป โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดิมหรือ

เปล่ียนกลุม เพื่อความตอเนื่อง  และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักเรียน

ในเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชแบบสาธิต

กระบวนการกลุม ตอไปและใชรวมกับวิชาอื่นๆ เพื่อเปนการบูรณาการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณทางดานวิชาการดานตาง ๆ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ได บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วยสอนที่ใช ประกอบการเร ียนการ

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั ้นป ีที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  ที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. เปนแนวทางในการพ ัฒนากระบวนการเร ียนรู ของนักเรียนที 

เร ียนด วยบทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วยสอนเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 

ระด ับประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพ ชั้นป ีที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5  

3. เป นแน วทางในการนำไปพ ัฒ นาร ูป แบบ ของบท เร ีย น

คอมพิวเตอรชวยสอนดวยกระบวนการกลุมในรายว ิชาอ ื่นตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 โดยใชชุดฝกทักษะ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสมโชค  ทิพยมณี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนการ

พัฒนาที่เนนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีในการคิด

คํานวณเปนพื้นฐานในการศึกษาความรู ในการสอนที่ผานมาพบวา  นักเรียน

สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุสําคัญ คือผูเรียน

ไมสนใจเรียน เห็นวายาก  และวิเคราะหไมเปนจึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า จากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นที่ 1 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีนักเรียนที่มีปญหาในดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าเกือบทุกคน ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงหาวิธีการ

ดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น โดยใชแบบฝกทักษะที่หลากหลาย 

ดังนั้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คร้ังนี้ จะใชวิธีการประเมินนักเรียน

ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและ

บริการดวยแบบฝกทักษะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแกนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่  1 แผนกบัญชี กลุม 1 ภาคเรียนที่  2  ป

การศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชรายวิชาคณิตศาสตร

ธุรกิจและบริการ   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแกนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แผนกบัญชี หอง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน  29 คน   ซ่ึง

ไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจยัในคร้ังนี้  ผูวิจยัไดจัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยรวมทั้ง

ส้ิน  3 ชนิด 

1. แผนการสอนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองรอยละ การต้ังราคาขาย การ

ซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 2 แผน 

2. ชุดฝกทักษะเร่ือง รอยละ การต้ังราคาขาย การซ้ือขายในระบบ

เงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 6 ชุด  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองรอยละการต้ังราคาขาย 

การซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปน  

เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

2. สรางชุดฝกทักษะรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ  

3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียน (PRE-TEST) ใชแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสรางขึ้นสรางขึ้นกอนทดลอง 1 วัน ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง

ใชเวลาในการทดสอบ 40 นาทีแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ต้ังไว 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ืองรอยละ 

การต้ังราคาขาย การซ้ือขายในระบบเงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และ

ความนาจะเปน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

3. ทําการทดลองสอบหลังเรียน (PRO-TEST) หลังการทดลอง

ส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนที่ไดจากการตรวจผลการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ดานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่   2   ขอมูลเกี่ยวกับผลการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ท างการเรียนวิชาคณิ ตศาสตรธุ รกิ จและบ ริการ ของนัก เรียนชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชีกลุม 1 โดยใชแบบฝกทักษะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่1เฉล่ียกอนเรียน 42.59 จากคะแนน 10 คะแนน  คิดเปนรอยละ 36.20 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉล่ีย  57.41  จากคะแนน 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 

63.10 จากการทดสอบทั้งสองคร้ังผลปรากฏวา นักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 มีความกาวหนาเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 34.78 ซ่ึงแสดงให

เห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากไดแบบฝกทักษะ

เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 แผนกบัญชี 

สามารถนําแบบฝกทักษะเร่ืองรอยละ การต้ังราคาขาย การซ้ือขายในระบบ

เงินผอนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความนาจะเปน ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไป

ทดสอบใชและพัฒนาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชแบบฝกทักษะ 

3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง และใน

ระดับชั้นอื่นๆ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ

ดวยแบบฝกทักษะที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนระดบั ปวช.1 สาขาการบัญชี 1 โดยใชรปูแบบ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 

ผูวิจัย นางทัศนีย  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(วิทยาศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและ

อนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน

และในงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชและผลผลิต

ตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้

ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ

ศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุ
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เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษา

คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ

ตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซ่ึงเปนสังคมแหงความรู 

(Knowledge-based society) ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา

ใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่

มนุษยสรางสรรคขึ้นสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมี

คุณธรรม การจัดการศึกษาในรอบ 20 ปที่ผานมา หลักสูตรวิทยาศาสตรได

เปล่ียนแปลงไปอยางมาก และมีการปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึงสวนใหญกิจกรรม

การเรียนการสอนจะเนนใหมีกิจกรรมการทดลอง โดยเนนกระบวนการ

ทํางานของนักวิทยาศาสตรและฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม เพื่อให

นักเรียนไดใชกระบวนการเหลานี้แกปญหาตาง ๆ ตอไปในอนาคต แตปญหา

ที่ประสบก็คือ ไมวาหลักสูตรจะดีเพียงใด ถาจัดการเรียนการสอนยังคงเปน

เหมือนรูปแบบเดิม คือมีครูเปนศูนยกลาง สอนใหจํามากกวาสอนใหทํา สอน

ใหเชื่อมากกวาการสอนใหขัดแขง สอนเนื้อหามากกวาสอนกระบวนการ

แสวงหาความรูมิไดถือเอาศักยภาพของผูเรียนมาใช แตเปนการปดกั้นการ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยส้ินเชิง เพื่อจัดทําแผนแมบทระยะยาว พ.ศ. 

2563-2567 ไดกลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเทียบกับนานาชาติ 

นักเรียนของไทยไดคะแนนอยูในระดับคอนขางตํ่า ทําขอสอบประเภทนํา

ความรูมาใชและกระบวนการคิดแกปญหาไมคอยได เขียนอธิบายไมเปน 

ดังนั้น ขาพเจาจึงสนใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อเนนไปยังประเด็นที่วา 

ผูเรียนเมื่อเรียนแลวไดรูอะไร (What Learner Know) และสามารถทําอะไร

ไดบาง การออกแบบการเรียนรูจึงตองเนนการวัดความสามารถภาคปฏิบัติ

ของการเรียน (Competency – Measures of Learning) และใชเทคนิค

การเรียนแบบประสบการณ (Experiential Techniques) ที่มีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหแกนักเรียน ส่ิงที่จะชวยในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ คือ ตัวครู วัสดุอุปกรณ ส่ือ การจัด

กระบวนการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน

การสอน นอกจากนี้แรงจูงใจและส่ิงเรายังมีสวนในการเรียนวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยจึงไดศึกษารูปแบบการสอนตาง ๆ เพื่อมาแกไขปญหา กระตุนให

นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น รูจักการทํางานกลุม และสนุกสนานในการ

เรียน ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรียนมีเจตคติและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น จากการเนนเร่ืองประสบการณขางตนที่กลาวมา และยังสามารถนํา

วิธีการเรียนแบบรวมมือเขามาใชรวมกันไดอีกดวย 

จึงไดสนใจศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเจตคติโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี เพื่อนําผล

การศึกษามาเปนแนวทางในการแกปญหาปรับปรุงการจัดการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณ 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 โดย

ใชรุปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 

3. เพื่ อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด านทั กษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 

4. เพื่อประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ ปวช.

1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

และเนนประสบการณ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 61 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1  

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน 

ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 

วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึด

หลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 30 ขอ 

3. แบบทดสอบวดักระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ 

4. แบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะ

เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงมีแผนการวิจัยเปนแบบ

แผนการวิจัยที่มีการสอบกอนและหลังการทดลอง (Single – Group 

Pretest – Posttest Design) ZMcMillan, 1996, p. 202) 

ในการดําเนินการทดลองการวิจัยคร้ังนี้ไดทดลองกับนักเรียนระดับ 

ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ดานการเรียนและแบบทดสอบวัดเจตคติแลวบันทึกคะแนนไวเพื่อหา

คาเฉล่ีย ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

2. สอนนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการ ตามแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาทดลองทั้งส้ิน 17 สัปดาห 

3. หลังจากการสอนเสร็จส้ินแลว ทดสอบภายหลังการทดลอง 

(Posttest) ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบวัดเจตคติชุด

เดียวกันกับกอนการทดลอง ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

4. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ และแบบทดสอบวัดเจตคติ

หลังการทดลอง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. นําคะแนนท่ีไดจากการตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหขอมูล

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมและเนนประสบการณ 

2. นําคะแนนที่ไดจากการตรวจผลการทําแบทดสอบวัดเจตคติตอ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ทั้งกอนและ

หลังการทดลองมาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรท่ีเรียนดวยการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมและเนน

ประสบการณ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ ซ่ึง

มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้นประสบการณ 

4) ขั้นทํางานกลุม 5) ขั้นนําเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ 6) ขั้น

ตรวจสอบผลงานและประเมิน 7) ขั้นประยุกตใช โดยเปนแผนการจัดการ

เรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือผสมผสานกับการ

เรียนแบบเนนประสบการณ 

2. นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณ มีผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณ มีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณ  มีเจตคติหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู 

จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ

เนนประสบการณทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติตอวิชา

วิทยาศาสตรสูงขึ้นภายหลังการทดลอง ดังนั้น ครูผูสอนสามารถนําวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณไปใชจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู เพราะการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณเปนวิธีการเรียนที่

ชวยใหผูเรียนท่ีฝกกระบวนการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน โดยมีขอควรคํานึงดังนี้ 

1.1 คร้ังแรกการจัดการเรียนรูของครูควรอธิบายวิธีการเรียน

ใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับกฎกติกา 

1.2 ครูตองเตรียมการสอนแตละขั้นตอน รวมทั้ง ส่ือ อุปกรณ 

เปนอยางดี จึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรูประสบผลสําเร็จ 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัย 

2.1 การฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรศึกษา

ทักษะท่ีจําเปนตองใชและมีความสําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร เชน 

ทักษะการทดลอง ทักษะการคิด ทักษะการส่ือความหมายขอมูล ทักษะลง

ขอสรุป 

2.2 ควรศึกษาทดลองวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ

เนนประสบการณกับวิชาอื่น เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร เปนตน 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทดลองกับกลุมการสอน

ปกติ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน

ประสบการณนําไปใชจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ใชกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือและเนนประสบการณ ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

3. เปนขอมูลทางการศึกษาและใชเปนแนวทางในการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลงังานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 

กลุม 4 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑาทพิย  มีแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการ

เรียนรูดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะมี

ความรู ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถนําความรู ไปใช

อยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมี

บทบาทตอการเปล่ียนแปลงสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ เห็นไดวา

ประเทศที่เจริญแลวมีการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวัน 

และการทํางานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ

ผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน

ลวนเปนผลของการนําความรูผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร

อื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดความคิดเปนเหตุเปนผล คิด

สรางสรรคคิดวิเคราะหวิจารณมีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรูมี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล

ที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได   

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงใหความสําคัญในเร่ือง

การสรางเสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเนนทักษะ

กระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาอดีตทําใหนักเรียนเกดิ

ความรูสึกอยากจะศึกษาวิทยาศาสตร หากสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจ

สนุกสนานกับการเรียนแลวก็จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จได ในการ
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วางแผนการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบหลายประการ 

เชน ธรรมชาติของเนื้อหาบรรยากาศของชั้นเรียน ความสนใจและความ

ตองการของนักเรียน รวมทั้งครูจะตองนําเอาเทคนิควิธีการสอนหลายวิธี มา

ใชในบทเรียนหนึ่ง ๆ ใหมีเหมาะสม รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจ คือ การใหเด็กไดสนุกกับส่ือการเรียนรู นักเรียน

จะได มีการพัฒนาความคิด ความสนใจใฝ รู  ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเจตคติท่ีดี จากอดีตจนถึงปจจุบันประสบปญหาหลาย ๆ 

ดาน ทําใหการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติวิชาวิทยาศาสตรอยูใน

ระดับตํ่า อันเนื่องมาจากการขาดความสนใจในการเรียนนั้น มีแนวทางใน

การแกไขใหดีขึ้นดวยการสรางบรรยากาศในหองเรียน โดยการสรางส่ือการ

เรียนรูที่หลากหลายเขามาประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียน

สนใจ ต้ังใจ และพรอมที่จะเรียนรูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหผลการเรียนดีขึ้น 

จากประสบการณการสอน พบวา นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาด

ความสนใจและความเอาใจใสในการเรียน โดยเฉพาะการเรียนในหองเรียน

และการทําแบบทดสอบ ผูวิจัยจึงเห็นวา การนําส่ือการเรียนรูมาใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอน นาจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความ

สนุกสนาน ไมเกิดความเบื่อหนาย ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง

การสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 การโรงแรม 4 ในคร้ังนี้   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางแรงจูงในการเรียน วิชาพลังงานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม มากขึ้น 

2. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาพลังงานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 4 จํานวน 29 คน โดยการสุม

แบบเจาะจง ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ส่ือการเรียนการสอน ไดแก อัดแหงพันธุไม  ส่ิงประดิษฐจาก

วัสดุเหลือใช วิดีโอกระดาษ  

2. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากร

และส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย วิชาพลังงาน

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม จํานวน 30 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1 แผนการจัดการเรียนรู  วิชาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

จากเอกสารตํารา คูมือครู  แบบเรียนและเอกสารตํารา  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยการใชส่ือการเรียน 

3. ออกแบบส่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและชวงวัยของผู เรียน 

ปรับปรุงส่ือการเรียนใหมีความเหมาะสม 

4. ออกขอสอบเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

วิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ 

5. สรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลังงาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมกอนเรียน (Pre–test) ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น จํานวน 30 ขอ  

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ 2564 

3. เมื่อดําเนินการสอนครบหนวยการเรียนรูแลว ทําการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Post – test)  โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

4. เก็บขอมูลจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนก ดังนี้ 

ตอนที่  1 การวิเคราะหหาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  รอยละของคะแนนเฉล่ีย  คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียนของ

นักเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 

ตอนที่  2  การวิเคราะหวิเคราะหหาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และแปรผลขอมูล ที่ไดจากการประเมินจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

ภายหลังไดรับการสอนโดยใชส่ือ สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนก

การโรงแรม กลุม 4 มีแรงจูงใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชส่ือ โดย

ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดย

นวัตกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุม

ประสบการณอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลอง และตาม

ความสนใจของผูเรียน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีความสนุกสนานและเรียน

อยางมีความสุข 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการ เรื่องเทคโนโลยีชวีภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี กลุม 5 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและความคาดหวังของผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ในการปฏิรูปการเรียนรูไวในเร่ืองแนวการจัดการเรียนรูไวใน

เร่ืองแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได ถึงแมวาครูจะพยายามปรับเปล่ียนแนวทางการ

จัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนคิดแลวก็ตามแตก็พบปญหา คือ เนื้อหารายวิชา

มีจํานวนมากแตเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีนอย ทําใหไมสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลให

ผูเรียนขาดทักษะในเรียนรูในหลายๆ ดาน เชน การแกปญหาทํางานรวมกับ

ผูอื่น จึงสนใจผลการเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ในรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการสําหรับผูเรียนเพื่อเปนการ

ชวยใหผูเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนสามารถไดเรียนรูดวยตนเองและ

แกปญหาดานเวลาที่จํากัดในการเรียนการสอน โดยคาดหวังวากระบวนการ

เรียนรูที่พัฒนาขึ้นจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดและพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนแตละคนไดสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ กอน

และหลังของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) 

2. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจ ท่ี มีตอการใชวิธีการสอนแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใช ในงานวิจัย  คือ นัก เรียน นัก ศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นที่ 1  สาขาการบัญชี กลุม 5 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 จํานวน 22 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 20 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการใชวิธีการสอนแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการใชวิธีการสอนแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียน (Pre – test) โดยใชแบบแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน  (Flipped Classroom) 

3. ส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทดสอบหลังเรียน (Post - 

test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียนวิชาเร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ  

4. ทําการทดลองสอบหลังเรียน( PRO-TEST) หลังการทดลอง

ส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล) 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยการใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom)  พบวาผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีคะแนน

เต็ม 20 คะแนน กลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนเฉล่ียเทากับ 10.05 และผล

ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน กลุม

ตัวอยางสามารถทําคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.76 เมื่อนําผลที่ ไดมาหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการ

ใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจในดานเนื้อหามากที่สุดรอยละ 26 รองลงมาคือ 

ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผลรอยละ 
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ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียน รูแบบห องเรียนก ลับด าน  อาจนํ าไป

ประยุกตใชกับเนื้อหาอื่น 

2. ตองศึกษาทฤษฏีการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานให

เขาใจกอนจะนํารูปแบบนี้ไปใช 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห 

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2. เปนแนวทางในการจัดกระบวนเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ในหนวยเรียนอื่นๆ หรือใน

รายวิชาอื่นๆ ซ่ึงสงเสริมการวิจัยและสนับสนุนการเรียนรู 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรยีนใหมีวินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

ปการศึกษา 2563 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรพิมล  จงจิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆดาน 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  

กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงม่ัน ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทาง

สําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและ

ประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแก

นักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําให

สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการ

ปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง

และพัฒนาเด็กใหมีวินัยและคุณภาพแลว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน 

ในที่สุดก็สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นการศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะ

พัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูผูสอนนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 

กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดาน

พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  

พบวาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน  

ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อ

ตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนรู จะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า  จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีแรงจูงใจ  

และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรู

เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย 

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 อาหาร

และโภชนาการ กลุม 1 ประจําปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อศึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้น 

ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 30 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบ

ตอตนเอง  ไดแก วินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ  แรงจูงใจในการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมดานความมวีินัยในตนเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยัไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา  เจตคติ (Attitude)  

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฏีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบการกระทําของสกิน

เนอร  ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย  เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดกลุมประชากร 

คือ  นักเรียนชั้น ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ปการศึกษา 2563  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 
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5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย  โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ  ทฤษฎี  

แนวคิด  วัตถุประสงค  เพื่อจําแนกวา ควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนชั้น ปวช.1  อาหารและโภชนาการ  กลุม 1 

ปการศึกษา  2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 30 คน  

ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยการสังเกตใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนชั้น ปวช.1 อาหารและโภชนาการ  กลุม 1 ปการศึกษา  

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชาและการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง  

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ  

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่ เขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น การทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียนชั้น 

ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

มีความเอาใจใสตอการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกต

จากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู  มีความต้ังใจ

เรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ไมขาดเรียนหรือมาสาย  ทํางานที่

ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวย

ความเต็มใจโดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย  ความ

รับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน   

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกบัความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถาม คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  

พบวา นักเรียน ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 มีความกระตือรือรน  

เอาใจใสตอการเรียนและมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น ในการตอบ

แบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หาก

พิจารณาในภาพจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด  คือ  นักเรียนไมนํางานวิชา

อื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง  ไมคุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน  

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 

ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มี

ตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน ครูแนะแนว ผูปกครอง  

ในการนําปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของนักศึกษามาสรางเสริม พัฒนา

นักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณคา มีคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

สืบไป 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมีความรับผิดชอบและมีวินัย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 2  วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุพิชชา  ชนะพลชัย 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมี

วินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะฉะนั้น

ครูควรสรางสรรควินัยให เกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให

เปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด 

ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว 

การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตอง



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2563   - 191 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติ

ใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความ

จําเปนอยางมากในการท่ีจะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพ

สูงสุด จากการเปนครูประจําวิชาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมี

หนาที่ดูแลรับผิดชอบในรายวิชา พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบาง

คนในหองเรียน ไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทํา

ใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผล

การเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนํา

ทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียน 

เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพ

ของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึง

จะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศ

การเรียนรูที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

และมีผลการเรียนดีขึ้น 

ปจจุบันพบวานักเรียนสวนใหญขาดความรับผิดชอบและมีวินัย ทํา

ใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรูหรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได 

ซ่ึงในบางวิชาอาจมีผลกระทบตอคะแนนเก็บของนักเรียนดวย ดังนั้น ผูวิจัย

ซ่ึงในฐานะที่เปนครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร จึงเห็นความสําคัญของ

ปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหา

ของนักเรียนในเร่ืองพฤติกรรมความรับผิดชอบและความมีวินัยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใหเปนผูมี

ความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 ปการศึกษา 2563 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 ปการศึกษา 

2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ 

กลุม 2 แสดงใหเห็นวา สาเหตุของพฤติกรรมการเรียนเร่ืองความรับผิดชอบ

และมีวินัย ส่ิงที่นักเรียนกระทําเปนบางคร้ังมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียน

พูดคุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

86.67 โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกลําดับท่ี 2 คือ นักเรียนไมทํา

การบานเองและลอกการบานเพื่อน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70 โดย

คิดจากนักเรียน 30 คน และส่ิงที่นักเรียนไมกระทําเลย เปนลําดับที่ 1 คือ 

นักเรียนนอนหลับในหองเรียนขณะที่เรียน คิดเปนรอยละ 66.67 โดยคิดจาก

นักเรียน 30 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของควรรวมมือแกไขและ

สะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเป ล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 

_______________________________________________________ 

 

พฤติกรรมการเรยีนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสิริเทพ  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและความเจริญกาวหนาทาง วิทยาการซ่ึงสงผลกระทบตอคนไทย

ทั่วประเทศ ดังนั้นนโยบายของรัฐจึงตองมุงพัฒนาเพื่อการศึกษาของปวงชน 

เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพของมนุษยทั้งในดานความรู 

คุณภาพชีวิต และทักษะตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

จําเปนตองใหสอดคลองกับสภาพที่เกิดการเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให

เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ได

กําหนดความสําคัญของการศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อ ความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม 

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด สภาพแวดลอมทางสังคมตลอดจนจัด

การศึกษาเพื่ อมุ งเน น ให เป นคน ดี  มี ปญ ญ า มี ความ สุข  และมี ขี ด

ความสามารถในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ (กรมสามัญศึกษา, 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 2) 

ดวยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2544 จึงมุง

พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข คือ เปนคนที่มีความ

พรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม  รูวิธีที่จะแสวงหา
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ความรูและนําความรูไปใชในการจัดการ และแกไขสถานการณ ปญหา

ขัดแยง รูจักตนเอง ปรับเปล่ียน ตนเองใหอยูรวมกับผูอื่น และสรางสรรค

สังคมได ตลอดจนสามารถเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามทางสติปญญา 

ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม ดังที่  

กิติยวดี บุญซ่ือ (2541, หนา 23) ไดกลาวไววา  การศึกษาไทยท่ีพึ่งประสงค

เปนการจัดกระบวนการศึกษาท่ีมุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนได

พัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  ตลอดท้ังฝกฝนนักเรียนรูวิธีแสวงหา

ความรูดวย ตนเอง และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใหมีความรูอยาง

ลึกซ้ึงและกวางไกล ทั้งยังสามารถหาความรู ดวยตนเอง และเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงและกวางไกล ทั้งยังสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตเขากับตัวเองอยางกลมกลืน สรางสรรค เพื่อ

ความสุขใหตนเองและคนรอบขาง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญของการปฏิรูป

การเรียนรูคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยใชเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต

ละชวงชั้นชั้นละ 3 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรดังกลาว ครูผูสอน

ตองเปล่ียนบทบาทจากครูผูสอนท่ีครูเปนศูนยกลางกลายมาเปนผูอํานวย

ความสะดวกใหแกนักเรียน โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีหนาที่ติดตาม

ความกาวหนานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเปาหมายของการศึกษาคือการพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณภาพ 

ในสวนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นั้นได

กําหนดสาระการเรียนรูใหครอบคลุมและตอบสนองตอการพัฒนานักเรียน 

โดยกําหนดสาระการเรียนรูไวถึง 8 กลุมสาระและไดกําหนดจุดมุงหมายที่

เนนการพัฒนานักเรียนใหสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม  

โดยเฉพาะกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดกําหนดเปาหมาย

ของการพัฒนาโดยใหความสําคัญปลูกฝงนักเรียนใหมีความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางเปนกระบวนการ เปนพลเมืองดี  มีคุณภาพ ตลอดจนมี

คุณลักษณะ บทบาทหนาที่ที่ สําคัญคือ คิดเปน มีวินิจฉัยท่ีถูกตองตอ

สภาพการณที่เบี่ยงเบน สามารถเปนผูนําดานความคิด และปฏิบัติในการ

พัฒนาสรางสรรคสภาพแวดลอม และสังคมอยางยั่งยืน อีกทั้งเปนแบบอยาง

ที่ดีในการแสวงหาความรู นําคานิยมที่ดีงามและหลักธรรมมาฝกฝนปรับปรุง

ตนใหมีความเจริญกาวหนา มีชีวิตที่สงบสุข ดวยเหตุนี้สาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจึงออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปน

พลเมืองดีใหแกนักเรียน (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3) 

อยางไรก็ตาม โรงเรียนมีหนาท่ี สําคัญคือการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษารวมกับทองถิ่นของตนเอง เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดี 

มีปญญา มีความสุข ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการ 

เรียนรูหรือต้ังอยูบนพื้นฐานธรรมชาติของแตละกลุมสาระเปนสําคัญ (กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 2) โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม

เปนสถานศึกษาหน่ึงท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 3 และระดับชวงชั้นที่ 

4 และได ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นบาน พุทธศักราช 2544 โดย

มอบหมายใหครูผูสอนแตละกลุมสาระไดจัดทําสาระการเรียนรูและผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง ครูผูสอนตองพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ เนน

นักเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนตอง เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผู

ถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนนักเรียนในการ

แสวงหาความรูจากส่ือ แหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียน

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกนักเรียนเปนหลัก สอดคลองกับ 

สําลี รักสุทธี (2544, หนา 1) ที่กลาววา การจัดการสอนที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญนั้นมีหลายวิธีการหรือหลายกิจกรรม ซ่ึงครูผูสอนสามารถนํามาจัดการ

เรียนการสอนได  แตละกิจกรรมยึดนักเรียนเปนสําคัญ เชน เกมการศึกษา 

สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง โครงงาน       การเรียนรูแบบรวมมือ เปน

ตน  ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธณ (2545, หนา 1) ที่กลาวถึง 

การเรียนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางวา การจัดกิจกรรมการเรียนตอง

คํานึงถึงความตองการและความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด เนนใหนักเรียนสามารถสราง

องคความรูไดดวยตนเอง และสืบคนหาความรูไดดวยตนเอง  ดังที่ ประเวศ 

วะสี (2541, หนา 68-72) ไดกลาวถึง การปฏิรูปการสอนไปสูการเรียนดวย

ตนเอง นักเรียนเปนตัวต้ัง และเรียนจากสถานการณจริงทั้งความจริงใน

ตัวเองและส่ิงแวดลอม โดยครูตองลดบทบาทในการถายทอดเนื้อหาใน

หองเรียน สนับสนุนใหนักเรียนได เรียนรูจากประสบการณจริงและทํา

กิจกรรมมากที่สุดเพื่อใหเกิดความสุขกับการเรียนและเกิดการเชื่อมโยง

ระหวางเนื้อหากับวิถีชีวิต พรอมทั้งมีการนําพาใหมีการศึกษาเพื่อเรียนรูจาก

แหลงวิทยาการโดยรอบสถานศึกษาดวย 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 3 คน สรุปไดวา  

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมคอยดี  มักมี พฤติกรรมการเรียนที่

คอนขางเปนปญหาในหองเรียนและคาบเรียน โดยที่ครูผูสอนดําเนินการสอน

ดวยการอธิบายแลว นักศึกษาสวนหนึ่งไมคอยสนใจและต้ังใจเรียนหรืออาน

หนังสือการตูน และบางคนมักถือโอกาสทํางานอื่น บางก็คุยกัน เลนกัน 

นักศึกษาบางคนแสดงอาการงวงเหงาหาวนอน และขาดสมาธิในการเรียน 

ชวนเพื่อนคุย หลับที่ โตะเรียน ใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมภายนอก

หองเรียน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

จากสภาพการณดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมการเรียนหรือ

การแสดงออกในขณะเรียนของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช บางสวนเปนไปในลักษณะที่ไมพึง

ประสงค ดังนั้น  ผูศึกษาในฐานะครูผูสอนจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 ที่ เปนไปใน

ลักษณะที่ไมพึงประสงความีผลมาจากปจจัยใด ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาไป

เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงคของ

นักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ พฤติกรรมการเรียนวิชาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 1 จํานวน 31 คน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผู

ศึกษาจะทําหนาที่ สังเกตนักศึกษาและนักศึกษาแตละคนจะไดรับการสังเกต

คนละ 2 คร้ัง ดําเนินการแลว เสร็จภายในเวลา 2 เดือน 

2. แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 

1 ในวิชาอนามัยและความปลอดภัย ใหแกนักเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด พอสรุปผลของการวิจัยดังนี้ 

1. นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 100 เนื้อหาสาระที่นักศึกษาชอบเรียนคือ  อุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล คิดเปนรอยละ 40 ระดับผลการ เรียนที่ไดรับในวิชาอนามัยและความ

ปลอดภัย ภาคเรียนท่ี 2 คือระดับ 2 คิดเปนรอยละ 40 บุคคลที่ นักศึกษา

อาศัยอยูดวยคือ บิดามารดา คิดเปนรอยละ 84 สวนครอบครัวของนักศึกษา

สวนใหญเปน ครอบครัวเด่ียว คิดเปนรอยละ 60 

2. ครูผูสอนโดยรวมเห็นวาพฤติกรรมกอนเรียนของนักศึกษาที่

แสดงออกในระดับปานกลาง  ( X = 2.17 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบวาพฤติกรรมกอนเรียนของนักศึกษาที่แสดงออกในระดับมาก คือ เตรียม

อุปกรณการเรียนพรอม ( X  =2.60)  นอกนั้นเปนพฤติกรรมที่แสดงออกใน

ระดับปานกลา 

3. ครูผูสอนโดยรวมเห็นวาพฤติกรรมขณะเรียนของนักศึกษาที่

แสดงออกในระดับปานกลาง ( X =1.80) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบวาพฤติกรรมขณะเรียนของนักศึกษาที่แสดงออกในระดับมาก คือ ขาด

สมาธิและเหมอลอย ( X =2.96)  สวนพฤติกรรมที่แสดงออกในระดับนอย 

คือ แอบอานหนังสือการตูน ( X =1.44) แอบรับประทานขนม ( X =1.32)  

ชอบลุกจากเกาอี้ ( X =1.00)  นอกนั้นเปนพฤติกรรมที่ แสดงออกในระดับ

ปานกลาง 

4. พฤติกรรมกอนเรียนและขณะเรียนของนักศึกษานั้นแสดงออก

ในระดับ ปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูผูสอนควรมีการเตรียมการสอนใหพรอมกอนสอน ทั้งใน

สวนของกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอน 

2. ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมที่จะเรียนของนักศึกษา  

โดยมีการย้ําเตือนทุกคร้ังกอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การ

เตรียมตัวและการเตรียมอุปกรณท่ีใชในการเรียน ครูผูสอนควรมีการสราง 

ขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะเรียน เชน ไมคุยกันภายในหองเรียน  

ไมนําขนมมากินในหองเรียน เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรียนและปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน วิชาอนามัยและความปลอดภัยในชวง

ชั้นอื่น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากกลุม

ประชากรอื่น เชน ผูปกครองและเพื่อนรวมชั้นเรียน 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ในวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักศึกษาซ่ึงสามารถใชเปน แนวทางในการวางแผนพัฒนาการ

จัดการเรียนรูวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอไป 

_______________________________________________________ 
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