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จัดนําเท่ียว โดยประยุกตใชวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based
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คํานํา 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย 

 

การพัฒนาทักษะโดยใชเอกสารประกอบการเรยีนวิชาชุดไทย 

รหัสวิชา 20401-2211 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) 
 

ผูวิจัย นางอารี  มีบญุมาก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ผาและเคร่ืองแตงกาย) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาทักษะโดยใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาชุดไทย เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) หาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ระบบการศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศ สถานศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนหลักสูตรเพื่อให

สอดคลองกับการทํางานตามทิศทางของตลาดแรงงาน โดยพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูความสามารถ ในทักษะการปฏิบัติงานและการคิดแกไขปญหาดวย

ตนเอง ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความพรอมในการพัฒนาทักษะที่ชวย

ใหการทํางานดานการตัดเย็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อความสะดวก ถูกตองแมนยํา 

สรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลัง

เรียนของนัก เรียนที่ ได รับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 

Learning) ในรายวิชาชุดไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม (Active Learning) ในรายวิชาชุดไทย ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจง คือ  

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน 

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาชุดไทย ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ประกอบดวย 3 สวน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาชุดไทย รหัสวิชา 20401-2211 

ซ่ึงเรียบเรียงโดย นางอารี มีบุญมาก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ออกตามจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน ในรายวิชาชุดไทย รหัสวิชา 20401-

2211 แลวใชเปนเคร่ืองมือทอสอบกอนเรียนและหลังการเรียน 

4. แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการตัดการ

เรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบกาเรียนวิชาชุดไทย (20401-2211) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในรายวิชาชุดไทย สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน ทําแบบทดสอบกอน

เรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย คือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน โดย

สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมวิชาชุดไทย เมื่อเรียนเนื้อหา

และทดสอบระหวางเรียนจบ 14 สัปดาหแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน 

(Post-Test) ในหองเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ

กอนเรียนแตสลับขอสลับคําตอบ แลวบันทึกคะแนนและสรุปผลการวิจัย 

4. วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวมวิชาชุดไทย 

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

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยการสอนปฏิบัติการตัดเย็บ 

โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลพื้นฐาน 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการสอนของครู 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการสอนเร่ือง การตัด

เย็บชุดไทย รายวิชาชุดไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวม (Active Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 7 คน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมา

ตรวจสอบพิจารณาหาความเหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

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

พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.57 ในขณะที่การทดสอบหลัง

เรียนมีคาเฉล่ีย 15.43 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.72 หลังเรียนมีคา .97 ซ่ึงเปน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนน

กระจายกันนองลง และจากคา Sig. มีคา 0.000 หมายถึง การทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนมีคา Sig. ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถาม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาชุดไทย สวนใหญเปนนักเรียนหญิง ดานความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี

มาก ( =4.57) ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียน

การสอนชัดเจน ดานความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับดี คือ ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวนตามคําอธิบาย

รายวิชา / แผนการวัดผล / แผนการจัดการเรียนรู ( =4.43) ดานการ

วัดผลและประเมินผล พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ 

ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผลประเมินผลลวงหนาชัดเจน ( =4.71) 

สรุปคือ ผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูในเร่ืองวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และผูสอนใชส่ือการสอนที่ทํา

ใหผูเรียนรูเขาใจในบทเรียนไดงาย มีการติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ  
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพงึพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในวิชาชุดไทย ในสวนของขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการ

สอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณที่

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการใชงานของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชงานเอกสารประกอบการเรียนได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชุดไทย ตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

 

 

การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง สวนประกอบของจักรเย็บระบบอุตสาหกรรม 

รายวิชาพ้ืนฐานการเยบ็ระบบอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกัตติกา  แกวขาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(คศ.ม.) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอน เร่ือง สวนประกอบของจักรเย็บ

ระบบอุตสาหกรรม รายวิชา พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย-อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) หาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา-นครศรีธรรมราช 

ระบบการศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศ สถานศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนหลักสูตรเพื่อให

สอดคลองกับการทํางานตามทิศทางของตลาดแรงงาน โดยพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูความสามารถ ในทักษะการปฏิบัติงานและการคิดแกไขปญหาดวย

ตนเอง ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความพรอมในการใชงานจักรเย็บผา

อุตสาหกรรมที่ชวยใหการทํางานดานการตัดเย็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อความ

สะดวก ถูกตองแมนยํา สรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลัง

เรียนของนัก เรียนที่ ได รับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 

Learning) ในรายวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม (Active Learning) ในรายวิชาพื้นฐานการเย็บระบบ

อุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบ

เจาะจงคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัย-อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน 

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาพื้นฐานการเย็บระบบ

อุตสาหกรรม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) 

แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐาน

การเย็บระบบอุตสาหกรรม แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ใชในการวัดผลกอนเรียน (Pre-Test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน สรางขึ้น

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุก

ขอและทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก การ

สรางแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาชนิดและลักษณะของจักรเย็บผา  การเขียน

แบบทดสอบ และการวิเคราะหแบบทดสอบ 

1.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และสราง

ตารางวิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงค 

1.3 สร า งแ บ บ ท ด ส อ บ ให ส อ ด คล อ งกั บ เนื้ อ ห าแ ล ะ

วัตถุประสงคในรายวิชาที่เรียน จํานวน 20 ขอ 

1.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาหาความ

เหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผลกอน

เรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาพื้นฐานการเย็บระบบ

อุตสาหกรรม ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

มีประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบประเมินโดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

2.1 กําหนดจุดประสงคและหัวขอของแบบประเมิน 

2.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในวิชาพื้นฐานการเย็บ

ระบบอุตสาหกรรม ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมตาม

แบบประเมิน Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับคะแนนดังนี้ 

ดีมาก เทากับ 5 คะแนน 

ดี เทากับ 4 คะแนน 

ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 

พอใช เทากับ 2 คะแนน 

ควรปรับปรุง เทากับ 1 คะแนน 

2.3 นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

2.4 แกไขและปรับปรุงตามคําแนะนํา 

2.5 นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลของตรวจสอบคุณภาพและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เสนอตอคณะผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบ

เปนคะแนนแบบอิงเกณฑ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย ( ) ซ่ึงตองไดรับ

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยมีการกําหนดเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในรายวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม สาขางานแฟช่ันดีไซน 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 

คน ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยชั้น

เรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 

คน โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมวิชาพื้นฐานการเย็บ

ระบบอุตสาหกรรม เมื่อเรียนเนื้อหาและทดสอบระหวางเรียนจบ 14 

สัปดาหแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ในหองเรียน โดยใช

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนแตสลับขอสลับคําตอบ 

แลวบันทึกคะแนนและสรุปผลการวิจัย 

4. วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวมวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม 

5. รวบรวมขอมูลทั้งหมด ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 

และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลพื้นฐาน 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการสอนของครู 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาชุดการสอนเร่ือง 

สวนประกอบของจักรเย็บระบบอุตสาหกรรม รายวิชา พื้นฐานการเย็บระบบ

อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขางานแฟชั่น ดีไซน  สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา-นครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(Active Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 7 คน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมา

ตรวจสอบพิจารณาหาความเหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

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

พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.57 ในขณะที่การทดสอบหลัง

เรียนมีคาเฉล่ีย 15.43 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.72 หลังเรียนมีคา .97 ซ่ึงเปน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนน

กระจายกันนองลง และจากคา Sig. มีคา 0.000 หมายถึง การทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนมีคา Sig. ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถาม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม สวนใหญเปน

นักเรียนหญิง ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียน

มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( =4.57) ผูสอนแจงวัตถุประสงค 

เนื้ อหาวิช า และวิธี การจัดการเรียนการสอนชัด เจน  ด านความ รู

ความสามารถในวิชาที่สอน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี คือ 

ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการ

จัดการเรียนรู ( =4.43) ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน ( =4.71) สรุปคือ ผูเรียนสามารถเขาใจและ

เรียนรูในเร่ืองวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนได

เปนอยางดี และผูสอนใชส่ือการสอนที่ทําใหผูเรียนรูเขาใจในบทเรียนไดงาย 

มีการติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ  
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม ในสวนของขอเสนอแนะ

ตอการจัดการเรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมี

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการใชงาน

ของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชงานจักรเย็บผาอุตสาหกรรมได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการเย็บระบบ

อุตสาหกรรม ตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรูเรื่องสิ่งทอ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยี

แฟชั่นและเครื่องแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน 

โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

 

ผูวิจัย นางสุชาดา  นิลสาขา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ธุรกิจเส้ือผา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

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

เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยฝกการปฏิบัติให ทํา

ได คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว โดยการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ ฉะนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนจึงถือวาเปนกุญแจสําคัญเพื่อปลดล็อคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียน

ไปจากเดิมที่เนน “การทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห การเรียนการสอนที่

ไมสอดคลองกับสถานการณจริงเมื่อออกไปทํางาน ไมไดมีการฝกใหผูเรียน

เรียนรูตลอดชีวิต และไมสามารถทํางานเปนทีมได” มาเปนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบ Active Learning ใหมากขึ้น 

Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในระดับทักษะการคิดขั้น

สูง อันประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซ่ึง

ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรู และ

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการเสริมสรางความรับผิดชอบ 

การมีวินัยในการทํางานแกผู เรียน ซ่ึงสอดคลองกับการฝกให ผูเรียนมี

คุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills สําหรับเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ

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

(Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุมยอย (Small 

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

Learning) การใชกระบวนการกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะห (Group Analysis 

/ Learning) รวมกันแกไขปญหา (Group Problem-Solving) การเรียน

เปนทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรูจากการปฏิบั ติ 

(Learning by Doing/Activities) ฯลฯ 

การจั ดการเรียน รู  วิ ช าความ รู เร่ือ ง ส่ิ งทอ  ต ามห ลัก สู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อทําใหผูเรียนมีองคความรูและทักษะดาน
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ส่ิงทอ เกี่ยวกับชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบเสนใย เสนดาย ผืนผา 

การผลิต การตกแตงผา สามารถเลือกผาไดอยางเหมาะสมกับโอกาส 

ประโยชนใชสอย และดูแลรักษาผาชนิดตาง ๆ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีใน

การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ คํานึงถึงความ

ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

จําเปนตองมีเทคนิคในการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกันและเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของเนื้อหานั้น ๆ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอนักเรียน 

การจัดการเรียนรู วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ในปจจุบันประสบปญหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่พึงพอใจ นักเรียนสามารถพัฒนาองคความรู

และทักษะใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพไดจํานวนนอย อันเนื่องมาจาก 

เนื้อหาสาระท่ีใชในการจัดการเรียนรูมีมาก การเรียนรูสวนใหญเกิดจาก

เอกสารและการสอนโดยการอธิบายของครูเปนหลัก นักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรูและการแสดงความคิดเห็น หรือการมีสวนรวมในหองเรียน

นอย จึงทําใหเดความเบื่อหนายและขาดสมาธิ ไมเกิดกระบวนการในการ

พัฒนาองคความรูแบบถาวรในการเรียน จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี

แนวคิดในการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและมี

บทบาทในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยครูลดบทบาทการสอนใหเปนการแนะนํา

เพิ่มเติม สวนองคความรูและทักษะที่จําเปนตอการเขาถึงองคความรูดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย สาขา

แฟชั่นดีไซน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น

และเคร่ืองแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 14 คน ซ่ึงเปนกลุมเดียวกัน กําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน โดยการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ประเภทของเคร่ืองมือ 

1.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

2. วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชาความรูเร่ืองส่ิง

ทอ เร่ืองคุณสมบัติของเสนใย ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด4 

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

โดยใชสถิติคารอยละ 

2.2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู เรียน  ผู วิ จัย ได

ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เอกสารแนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษาคนควาจากงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 

2.2.2 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัย

เบื้องตน และศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่น ๆ ที่วิจัยคลายคลึงกัน 

2.2.3 สรางแบบสอบถาม 

2.2.4 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกตอง ความเที่ยงตรงตามกรอบเนื้อหาและครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด 

2.2.5 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญ

เสนอแนะ 

2.2.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

ความรูเร่ืองส่ิงทอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดังนี้ 

1. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม

ที่จะใชในการจัดการเรียนรู พรอมชี้แจงวัตถุประสงค 

2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. สอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning เร่ืองคุณสมบัติของเสนใย 

4. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมสวนที่

เปนประเด็จสําคัญ พรอมรวมกันสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูรวมกัน 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําแบบทดสอบมาตรวจ

นับคารอยละ และคาเฉล่ีย 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน นํามาใชโปรแกรม

สําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มาแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น
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และเคร่ืองแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning สรุปผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง

เรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning วิ ช า ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง ส่ิ งท อ  พ บ ว า  นั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตง

กาย สาขาแฟชั่นดีไซน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 

22.92 คิดเปนรอยละ 76.40 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ซ่ึงมี

คาเฉล่ียเทากับ 11.00 คิดเปนรอยละ 36.67 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียสูงกวาเทากับ 1.29 คิดเปนรอยละ 37.63 

แสดงใหเห็นวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning สามารถสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

หลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน มีความ

พึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning วิชา

ความรูเร่ืองส่ิงทอ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา มีโอกาสอธิบายหรืออภิปราย

เนื้อหาในชั้นเรียน ทําใหเขาใจมากขึ้นอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.59 

ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.52 

พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจากครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.36 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและตรวจสอบ

ความเที่ยงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2. ในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ครูควร

จัดหาวัสดุอุปกรณให และส่ือตาง ๆ ใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมไมติดขัด 

3. ในวิชาตาง ๆ ควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และใชเทคนิคการสอนท่ีแตกตางกัน ส่ือท่ีมีความทันสมัยและมีความ

หลากหลาย เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู และเปนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการใชการพัฒนาทางการเรียน วิชาความรู

เร่ืองส่ิงทอ โดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning กับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น

และเคร่ืองแตงกาย สาขาแฟชั่นดีไซน เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2. ครูไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีสวนรวมตอการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในระดับดีมาก 

_______________________________________________________ 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชสื่อการเรียนการสอน 

รูปแบบ Google Site ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวสุภาพร  อามิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(คหกรรมมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในชวงออนไลน เนื่องจากผลกระทบจาก

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ือง

แตงกาย ครูผูสอนตองมุงเนนกระบวนการดานการคิดวิเคราะห และทักษะ

ในการปฏิบัติงานในยุคสมัย ปจจุบันที่มีความหลากหลายและแปลกใหม  

เพื่อใหสอดคลองกับสังคมและวิถีชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเปนทั้ง

ทางดานธรรมชาติ อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี ตางก็มีความเจริญกาวหนา

ขึ้นมาก การตัดเย็บเบื้องตนเปนสวนหนึ่งที่เขามามีบทบาท ตอสังคมหรือ

อาชีพในอนาคต ซ่ึงตองมีความโดดเดนและนาสนใจ จึงสามารถดึงดูดความ

ตองการของผูบริโภคได การสรางสรรคแนวทางกระบวนการคิด การหาแรง

บันดาลใจรูปแบบใหม ๆ มาพัฒนางานตัดเย็บเบื้องตน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนที่

ชวยเสริมใหสายงานอาชีพอนาคตขางหนา มีความนาสนใจ โดดเดน และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การใชส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ 

Google Site วิชาการตัดเย็บเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เพื่อออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพิ่มทักษะดานความรู

ความเขาใจของผูเรียนในการตัดเย็บเส้ือผาเบื้องตนไดในชวงการสอยแบบ

ออนไลน เพิ่มกระบวนการคิดวิเคราะหขั้นตอนการทํางานระหวางทํางาน 

เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการใชส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ Google 

Site ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตัดเย็บเส้ือผากอนและหลังการใช

ส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ Google Site ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอส่ือการสอนในรายวิชาการตัด

เย็บเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปที่  2  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 129 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน (นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการตัดเย็บ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. ใบความรู 

3. แบบทดสอบทักษะการตัดเย็บ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กําหนดหวัขอทีจ่ะทําวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา 

2. นําขอมูลที่ตองการมาวิเคราะหจากการวัดผลกอนทดลอง 

3. ศึกษาแนวคิดตามทฤษฎแีละเอกสารที่เกี่ยวของ 

4. สรางเคร่ืองมือ 

5. อธิบายใหผูเรียนเขาใจในเร่ืองการตัดเย็บเบื้องตน วัสดุอุปกรณ              

การใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการตัดเย็บเบื้องตน โดยการแนบภาพ

พรอมยกตัวอยางการใชงานที่ถูกวิธี เพื่อใหเด็กเขาใจเบื้องตน เพื่อเตรียมใน

การปฏิบัติงานจริงในหองเรียน 

6. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว 

7. นําผลท่ีไดกอนและหลังเรียนของการใชส่ือการเรียนรูจาก 

Google Site ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตนมาวิเคราะหขอมูลทางสถิต 

8. ประเมินผลและสรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) 

2. การหาดัชนีประสิทธิผล 

3. คารอยละ 

4. คาเฉล่ีย 

5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. Paired Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชส่ือการ

เรียนการสอนรูปแบบ Google Site ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1. ดานคุณภาพส่ือการเรียนออนไลน Google Site กลาวคือ 

รายวิชามีประโยชนตอการนําไปประกอบอาชีพ การเขาใชงานส่ืองายและ

สะดวก เนื้อหาส่ือเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียน และเน้ือหาส่ือมี

ประโยชนตอการนําไปประกอบอาชีพ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจดาน

รายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับ มาก 

2. ดานผูสอนประจําวิชา กลาวคือ ผูสอนมีความเปนกันเอง ให

คําแนะนําและรับฟงความคิดเห็น ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนเปน

อยางดี สอนมีความสามารถในการถายทอดความรูชวยใหเกิดการเรียนรูใน

เนื้อหาวิชา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจดานผูสอนประจําวิชา อยูใน

ระดับมากที่สุด 

3. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ใช

วิธีการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมไดคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรม 

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด 

การศึกษา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจดานความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก 

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน กลาวคือ การวัด

และประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม การใชเทคนิคหรือ

วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ใหขอมูลยอนกลับเพื่อนาไปสูการ

พัฒนาตนเอง พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ ดานการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด   

5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน กลาวคือ ในภาควิชามี

หนังสือ ตํารา สําหรับคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ ในภาควิชามี

หองเรียน ส่ือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากการวิจัยพบวา จักรเย็บผาอาจมีปญหาระหวางบางคร้ังทํา

ใหงานลาชา เนื่องจากอุปกรณที่ไมครบและพรอม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในแตละคร้ัง สําหรับเด็ก

บางคนที่ตามงานไมทัน 

2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมเด็กกอนและหลังเลิกเรียนของใน

รายวิชานั้น ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนคร้ังตอไปเพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตัดเย็บ

เส้ือผามากขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพมากขึ้น 

3. ผูสอนไดทราบผลความพึงพอใจของผูเรียนอยางแทจริง 

_______________________________________________________ 

 

ผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ที่มีตอทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นายภูสิทธิ์  ใจดี 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศล.บ.(ศิลปกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ือง

แตงกาย ครูผูสอนตองมุงเนนกระบวนการดานการคิดวิเคราะห และทักษะ

ในการปฏิบัติงานออกแบบในยุคสมัยปจจุบันบันที่มีความหลากหลายและ

แปลกใหม เพื่อใหสอดคลองกับสังคมและวิถีชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงไป ไม

วาจะเปนทั้งทางดานธรรมชาติ อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี ตางก็มีความ
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เจริญกาวหนาขึ้นมาก การออกแบบก็เปนสวนหนึ่งที่เขามามีบทบาทตอ 

สังคม ซ่ึงงานออกแบบตางตองมีความโดดเดนและนาสนใจ จึงจะสามารถ

ดึงดูดความตองการของผูบริโภคไดเหมือนกับการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  

ควรมีการสรางสรรคแนวทางกระบวนการคิด การหาแรงบันดาลใจรูปแบบ

ใหม ๆ มาพัฒนางานออกแบบเคร่ืองแตงกาย รวมไปถึงการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงถือวาเปนส่ิงจําเปนที่

ชวยเสริมใหงานออกแบบเคร่ืองแตงกายนั้น ๆ มีความนาสนใจ โดดเดน และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อนมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีตอทักษะการออกแบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู$แบบเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผล

ตอทักษะการออกแบบเส้ือผา ชวยกันคิดวิเคราะหขั้นตอนการทํางานและ

เมื่อพบเจอปญหาระหวางทํางานจริง  เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่

มีตอทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการออกแบบเส้ือผาดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปกอนและหลังการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

3. เพื่อเปรียบเทียบเกณฑออกแบบเส้ือผาดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ของนั ก เรียนระ ดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช ตามเกณฑรอยละ 70 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แผนกวิชาแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. ใบความรู 

3. แบบทดสอบทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวิจัย 

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนําไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  ผู ศึกษาวิจัยคํานวณคาสถิติดังนี้ 

(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550) 

1. คารอยละ (Percentage) เปนการเปรียบเทียบความถี่หรือ

จํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 

2. คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) หรือ ( X ) 

3. คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D)  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ปวช.

2 แผนกวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1. ดานรายวิชาในหลักสูตร กลาวคือ รายวิชามีประโยชนตอการ

นําไปประกอบอาชีพ เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจานวนหนวยกิต 

เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียน พบวา  ผูประเมินมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบดานรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับมาก 

2. ดานผูสอน กลาวคือ ผูสอนมีความเปนกันเอง ใหคําแนะนํา

และรับฟงความคิดเห็น ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี สอน

มีความสามารถในการถายทอดความรูชวยใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชา 

พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

ของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ดานผูสอน อยูในระดับมาก

ที่สุด 

3. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ใช

วิธีการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมได คิดวิเคราะหฺปฏิบัติกิจกรรม 

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอน วิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน กลาวคือ การวัด

และประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม การใชเทคนิคหรือ

วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ใหขอมูลยอนกลับเพื่อนาไปสูการ

พัฒนาตนเอง พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการ 

เรียนการสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ดานการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด 

5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน กลาวคือ ในภาควิชามี

หนังสือ ตํารา สําหรับคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ ในภาควิชามี

หองเรียน ส่ือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ ดานปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมเด็กกอนและหลังเลิกเรียนของในรายวิชา

นั้นๆ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนคร้ังตอไปเพิ่มขึ้น 

2. ควรอธิบายใหชาลงพรอมยกตัวอยางประกอบสรางความเขาใจ

ใหนักเรียน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่แทจริงจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 

สามารถนําขอมูลมาสรุปผลได 

2. ไดผลตอบรับดานความคิดเห็นจากผูเรียนที่มีตอคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 

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

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบสื่อออนไลน 

ในรายวิชาเสื้อสตรีเบื้องตน รหัสวิชา 20401-2005 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นายภวูเดช  แซไหล 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

ปที่ทําวิจยั 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

นับจากอดีตถึงปจจุบัน สังคมไทยยังคงใหความสําคัญตอ “ครู” วา

เปนบุคคลที่จะสงเสริม และสรรคสรางการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ 

และเมื่อสถานการณการเรียนรูเปล่ียนแปลงไป ทั้งที่เปนการ เรียนรูในระบบ

นอกระบบและตามอัธยาศัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต จําเปนตอง

ไดรับการสงเสริม พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนผานส่ือเทคโนโลยีมา

ใชสําหรับการศึกษา จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง ยิ่งขึ้น เรียน

ไดเร็วขึ้น เรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ผูเรียนมีอิสระในการแสวงหา

ความรู มีความรับผิดชอบ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงมีความสําคัญตอสังคม

อยางมาก ตลอดจนระบบอินเทอรเน็ตมีใชกันอยางแพรหลาย ดวยการถาย

โอนขอมูลที่รวดเร็วและราคาถูกลงมากกวาสมัยกอน ทําใหสถาบันการศึกษา

ไดพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต บางสถาบันจัดหลักสูตร

ออนไลน  เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตการจัดการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนดานการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี เปนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูสอนและผูดูแลระบบบริหาร

จัดการการเรียนรูออนไลนได เล็งเห็นความสําคัญของระบบบริหารจัดการ

การเรียนรูแหงอนาคต เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสู ศตวรรษที่ 

21 จึงไดพัฒนาบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Moodle เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนเปรียบ เหมือนหองเรียนเสมือนจริง มีบทเรียนออนไลนเปน

ของตนเอง ครูสามารถเขารวมจัดการเรียนรูได ทั้งนี้เปน การเสริมสราง

ประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนสามารถเขามาเรียนรูเนื้อหาได

ตลอดเวลา สามารถพูดคุยสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูเรียน 

ผูเรียนกับผูสอน สามารถสอบถามปญหาทั้ง ทางดานการเรียนการสอน ดาน

เนื้อหา รวมทํากิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล

ออนไลน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู อันจะเปนการชวยเสริมสราง

คุณลักษณะผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และการเรียนการสอนใน

รูปแบบนี้ยังเปนการ สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

การวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูในรูปแบบส่ือ

ออนไลน ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ สาขางานเส้ือผา

สตรีเบื้องตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานเพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นและส่ิงทอ สาขาวิชาเส้ือผาแฟชั่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระบบการศึกษามีการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคเชื้อ

ไวรัสโควิด 19  สถานศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานตามทิศทางของการเรียนในรูปแบบออนไลน

และออนไซต โดยพัฒนาส่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะการ

ปฏิบัติงานและการคิดแกไขปญหาดวยตนเองได ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ

ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิชาเรียน ใหผูเรียนมี ความพรอม

ในการใชส่ือออนไลนเปนองคประกอบ รูจักขั้นตอนและกระบวนการใน

รายวิชาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเรียนสามารถนําความรูที่ได ไป

เปนส่ือประกอบในวิชาเรียน เพื่อเพิ่มความเขาใจ ความถูกตองแมนยํา ใหมี

ทักษะในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาส่ือการสอน เร่ือง พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี เพื่อการ

เรียนรูในรูปแบบส่ือออนไลน ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ สาขางานเส้ือผา

แฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนและออนไซต ในการหาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

3. เพื่อใหนกัเรียนรูจักขั้นตอนและกระบวนการในรายวิชาปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีได ไปเปนส่ือ

ประกอบในวิชาเรียน เพื่อเพิ่มความเขาใจ ความถูกตองแมนยํา ใหมีทักษะ

ในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเส้ือผาแฟชั่น สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเส้ือผาแฟชั่น สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบดวย 

1. แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน ที่

จัดการเรียนรูแบบออนไลน 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชาเส้ือผา

สตรีเบื้องตน แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผล

กอนเรียน (Pre-Test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน สรางขึ้น เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุกขอและ

ทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก การสราง

แบบทดสอบ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน ที่

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบประเมิน 

3. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในรายวิชาเส้ือสตรีเบื้องตน สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่น

และส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ทํา

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

4. วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ วิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน 

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

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียนของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบออนไลน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน

รายวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี ้

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการสอนของครู 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลพื้นฐาน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลัง

เรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชาการตัด

เย็บเส้ือผาตนแบบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน

เส้ื อ ผ าแฟ ชั่ น  สาข าวิ ช าแฟ ชั่ น และ ส่ิ งท อ  วิ ท ยา ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช” นั้น ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลัง

เรียน และทํ าแบบสอบถามความพึ งพอใจใน 3 ด าน ด านความ รู

ความสามารถในวิชาที่สอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดาน

การวัดผลและประเมินผล 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในวิชาเส้ือผาสตรีเบื้องตนในสวนของขอเสนอแนะตอการจัดการ

เรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ 

อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถพัฒนาส่ือการสอน เร่ือง พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี เพื่อ

การเรียนรูในรูปแบบส่ือออนไลน ในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องตน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา แฟชั่นและส่ิงทอ สาขางาน 

เส้ือผาแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนและออนไซต ในการหาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

3. นักเรียนรูจักขั้นตอนและกระบวนการในรายวิชาปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเรียนสามารถนําความรูที่ได ไปเปนส่ือประกอบใน

วิชาเรียน เพื่อเพิ่มความเขาใจ ความถูกตองแมนยํา ใหมีทักษะในการปฏิบัติ

เพิ่มขึ้น 
 

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

การพัฒนาการใชสื่อการสอนโมเดลยอสวน วิชาเสื้อและกระโปรงเบื้องตน 

รหัสวิชา 20401-2002 พ้ืนฐานโครงสรางแบบตัด 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน 

สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวยหุงษ  บวัสกุล 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนใน

ดานการพัฒนาวิชาชีพและเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เปนการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพเทียบเทานานาชาติ 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองที่มุงหาผลของการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาพื้นฐาน โครงสรางแบบตัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขางานแฟชั่น ดีไซน  สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดังนั้นการที่สถานศึกษาจะมุงพัฒนาบุคลากร

เพื่อ ตอบสนองความตองการทางดานตลาดแรงงาน ระบบของการทํางาน

ไมใชแคพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ เพียงอยางเดียว แตตองพัฒนาผูที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญในการควบคุมและจัดการ จึงเปนสวนสําคัญ ในการพัฒนา

ประเทศใหมีความกาวหนาสูระดับสากล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ

จัดการเรียน การสอนที่สอดคลองกับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมี

ความพรอมในดานทักษะการสรางแบบ การแยกแบบตัดและการตัดเย็บ

เส้ือผาในรูปแบบตาง ๆ ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบ อาชีพได

หลากหลายเพื่อความสะดวก ถูกตองแมนยํา สรางความเชื่อมั่นและ

นาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลัง

เรียนของนัก เรียนที่ ได รับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 

Learning) ในรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด  ของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม (Active Learning) ในรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกแบโมเดล

ยอสวน เส้ือและกระโปรง เบื้องตน คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัย

อาชีวศึกษา-นครศรีธรรมราช จํานวน 15 คน โดยวิธีการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด นักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 3 ดาน  คือ 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถใน

วิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) แบบสอบถาม 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  

เพศ 

สวนที่  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสราง

แบบตัด ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรูของ

นักศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบประเมินโดยมีขั้นตอนดังนี้  

2.1 กําหนดจุดประสงคและหัวขอของแบบประเมิน 

2.2  สรางแบบประเมินความพึ งพอใจของผู เรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานโครงสราง

แบบตัด ตามแบบประเมินโดยแบงเปน 5 ระดับ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ชวงเร่ิมแรกของภาคเรียนนักเรียนมีความรู

ดานการสรางแบบและแยกแบบตัด 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในราย

รายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชา

แฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนหลังเรียน และทําแบบสอบถามความพึง

พอใจ 3 ดาน คือ ดานความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดผลและประเมินผล 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในวิชาพื้นฐาน โครงสรางแบบตัด ในสวนของขอเสนอแนะตอ

การจัดการเรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบ แบบสอบถามอยากใหมี

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการสรางแบบโมเดลยอสวนเส้ือและ

กระโปรงเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนําผลลัพธที่ไดเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด

ตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 
 

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

 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร (30404-1001) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นางสาวสยุมพร  แซแต 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา กศ.ย. 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัดการศึกษาที่ไดระบุไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2552 :6) ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน

พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจต

คติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ อีกท้ังหลักสูตรกํานกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมีความประสงคที่จะใหเยาวชนไทยมีความรู

อันเปนสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา ใช

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษา โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตที่

สามารถเชื่อมตอการส่ือสารขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันตอ

เหตุการณอยูเสมอ การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการเรียน

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสอดคลองกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 

จะเห็นไดวา บริการทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน (Social Network) 

เปนที่ไดรับความนิยมอยางมาก สวนใหญพบในกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษา 

มากท่ีสุด ฉะนั้น ถาเรานําสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับการศึกษา จะทํา

ใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ดานบทบาท

ของสังคมออนไลนตอการจัดการในชั้นเรียน ดวยลักษณะสําคัญของสังคม

ออนไลน คือ การมีปฏิสัมพันธของคนในระบบเครือขายสังคมออนไลนมาสู

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยอมกอใหเกิดผลสําคัญในหลากหลาย

ลักษณะเชนกัน เชน การสรางความสัมพันธระหวางสังคมในชั้นเรียน 

เนื่องจากบรรยากาศของสังคมออนไลนเปนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 

กอใหเกิดความสัมพันธของคนในเครือขาย ดวยเหตุนี้เมื่อทั้งผูสอนและ

ผูเรียนเขาสูการสรางความสัมพันธภายในระบบสังคมออนไลน ก็จะนําไปสู

การพัฒนาความสัมพันธในสังคมจริงในทิศทางที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนผล

ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการ

นําเสนอขอมูล สถานภาพที่เปนปจจุบัน ทําใหทั้งผูสอนสามารถติดตาม

พฤติกรรมและประสานขอมูลไดอยางทันทวงที ชวยในการกระตุนใหเกิด

การศึกษาคนควา การแลกเปล่ียนเรียนรูที่กวางขวาง การต้ังประเด็น

แลกเปล่ียนขอสงสัยตาง ๆ ผานสังคมออนไลนไดอยางทันทวงที และเปน

เค ร่ืองมื อ สําห รับค รูผู สอนในการกระ ตุน ผู เรียน ได เป นอย างดี  ใน

ขณะเดียวกันผูสอนสามารถนําเสนอเน้ือหาใหม ๆ ไดอยางตอเนื่องและ

ผูเรียนสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรก็ตามแมวาในปจจุบัน

เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน แตก็มี

ขอจํากัดหลายประการที่จําเปนตองพิจารณา เชน การมีปฏิสัมพันธตอเพื่อน

มนุษย (Human Connection) การกํากับตนเอง (Self-Regulation) การ

เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกับผูอื่น (Collaborative Learning) และ

การกําหนดทิศทางตอการเรียนของนักศึกษา และนักศึกษาบางคนไม

สามารถศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูในระบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว 

จึงไมสามารถสงเสริมการเรียนรูที่สมบูรณได แนวทางในการแกปญหานี้อาจ

ทําไดโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ซ่ึงเปนการ

รวมนวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน ดวยการมี

ปฏิสัมพันธบนการเรียนแบบออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบ

เผชิญหนาในชั้นเรียน (Face to Face) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรที่ใชในการเรียนรู 

มีสวนสนับสนุนและชวยเสริมสรางการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น (Thorne, 2003) 

สอดคลองกับงานวิจัยของสายชล จินโจ (2550 : 133) ผลการศึกษาพบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบผสมผสานอยูในระดับ

มาก นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และมีความคงทน

ในการเรียนของนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่กําหนด 

จากการเรียนการสอนรายวิชาอาหารไทย (30404-2004) ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการประกอบ

อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ ซ่ึงเนนกระบวนการเรียนการสอนให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาสามารถคนควาความรูจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย เชน ผูรู แหลงเรียนรูจากส่ือ ICT คลิปวีดีโอ ยูทูป โดยครูผูสอน

มีหนาที่ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและเปนที่ปรึกษา และสืบเนื่องจากคาบเรียนที่

มักจะตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ และตรงกับกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน 

จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอน มีความสนใจในการ

จัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อการ

แกปญหาการเรียนไมตอเนื่อง โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาและทบทวน

เนื้อหาที่เรียนไดดวยตนเอง อีกทั้งนักศึกษายังสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู

ความคิดเห็นของตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน โดยมีการโตตอบ 

สนทนากับนักศึกษาคนอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ การที่ผูเรียนไดคิด

วิเคราะหและแกปญหาโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะชวย

ใหผูเรียนเกิดทักษะแกปญหา และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

ขึ้น เพราะผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และ

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดวย จึงทําใหผูเรียนมีความเขาใจ

บทเรียนมากขึ้น ผูเรียนต่ืนตาต่ืนใจดวยการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย 

เชน วี ดีโอสาธิต ภาพเคล่ือนไหว เปนตน สงผลให ผู เรียนเกิดความ

กระตือรือรนในการเรียน ทําใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจของนักศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน

เครือขายสังคมออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เมื่อเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวาง

ประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 20 คน ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน

เครือขายสังคมออนไลน 

ตัวแปรตาม  ไดแก   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. พฤติกรรมการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน

เครือขายสังคมออนไลน 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 

1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอผลการจัดกิจกรรม

การเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน รายวิชาการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือขึ้นเองโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภัย (30404-1001) ผูวิจัยดําเนินการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอน 

วิธีการ/ส่ือ นวัตกรรมที่เลือกใช 

1.2 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2563 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการประกอบ

อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 รายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) 

1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหารายวิชาการ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) 

1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนโดยการ

สอดแทรกการมีวินัย จํานวน 1 แผน รวม 90 ชั่วโมง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองและความ

เหมาะสมระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 

และการวัดผลประเมินผล โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาเหมาะสมหรือไม 

และใหความคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงแกไข 

1.7 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญอีก

คร้ัง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณที่ใชในการทดลอง 

2. ผูวิจัยปฐมนิเทศนักศึกษาใหรับรูถึงวัตถุประสงค รายละเอียด 

ขั้นตอนของการเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

3. ผูวิจัยทําการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

และเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูวิชาการ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) จัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบผสมผสานแนวต้ัง (Vertical Blended Learning) อัตราสวน 50 : 50 

4. ระหวางดําเนินการวิจัย ผูวิจัยทําการประเมินการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

โดยจะบันทึกลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น 

5. เมื่อส้ินสุดการวิจัย ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย (30404-1001) 

6. ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน 

คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปดและปลายเปด เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นอื่น ๆ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทาง

สถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการประกอบอาหารในเรือ

เดินทะเลระหวางประเทศ จํานวน 20 คน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการ

ประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ จํานวน 20 คน 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการประกอบอาหาร

ในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ จํานวน 20 คน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล

ระหวางประเทศ จํานวน 20 คน ดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน

เครือขายสังคมออนไลน มีผลการเรียนระดับ 4.00 (ดีเยี่ยม) รอยละ 25 ผล
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การเรียนระดับ 3.50 (ดีมาก) รอยละ 55 ผลการเรียนระดับ 3.00 (ดี) รอย

ละ 15 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขาย

สังคมออนไลนทําใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งจากภาคทฤษฎี การลงมือปฏิบัติ

จริงจนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง และมีการลงทะเบียนเรียนออนไลนผาน

ระบบ Thai Mooc ในคอรสเรียนอาหารลานนา ทําใหการเรียนมีความ

ตอเนื่อง สงผลใหความรูท่ีไดมีความคงทนและใหนักศึกษาไดเรียนรูในการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเรียนสอนกันเอง ผูเรียนจะเรียนรูอะไรตาง ๆ ได

จากเพื่อนสูเพื่อน และการเรียนรูเชนนี้จะทําใหผูเรียนรูชาเกิดการเรียนรูได 

เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดจากส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี ดังที่สุคนธ สอนธพานนท และคณะ (2545 

: 31-33) วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สืบทอด

เจตนารมณของปรัชญาการศึกษาที่วา Learning by doing ตามแนวทฤษฎี

ของจอหน ดิวอี้ โดยเนนใหนักศึกษามีการรวมกลุมเพื่อการทํางานรวมกัน 

หรือการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจกลาวไดวาการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนนั้นเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย และยังมุงใหผูเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑตํ่าไดรับประโยชนจากเพื่อนนักศึกษาที่เกงกวา

หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑ นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) เปนการเรียนการสอนที่อาศัยส่ือหลาย ๆ 

ชนิดผสมผสานกัน ต้ังแตดานเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และ

เหตุการณที่เหมาะสมเพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

ผูเรียน การผสมผสานเการนํารูปแบบอิเล็กทรอนิกสและส่ือสมัยใหมเขามา

เสริมการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติในชั้นเรียน ดังที่นวลพรรณ ไชยมา 

(2554 : 12-13) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ

ผสมผสานวิธีการหลาย ๆ วิธีเขาดวยกัน ทั้งวิธีสอน ส่ือ และเทคโนโลยีการ

สอนผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิม หรือการ

เรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face to Face) และการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน (Online) โดยเนนใหผูเรียนไดรับการฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริง

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพบรรลุเปาหมายของการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี (2556) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผลการวิจัย

พบวา 1) ผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2 ที่ เรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

แกปญหา อยูในระดับดีมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนั ก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการประกอบอาหารในเรือ

เดินทะเลระหวางประเทศ จํานวน 20 คน ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน พบวา 

นักศึกษามีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด รอยละ 97.70 รองลงมาคือ

ความรวมมือในการทํางานกลุม รอยละ 96.77 การเขารวมกิจกรรม รอยละ 

96.77 การสงงานตามเวลา รอยละ 95.39 การแสดงความคิดเห็น รอยละ 

29.95 การต้ังคําถาม รอยละ 5.99 และการโพสตและแชรเนื้อหา รอยละ 

3.69 ตามลําดับ ผูวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด 

เนื่องจากคําถามจะเปนส่ิงที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู โดยส่ิงที่อยกา

เรียนรูดังกลาวจะตองเร่ิมมาจากปญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวัน

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน 

3. ผลการศึกษาความพึงพอในนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเล

ระหวางประเทศ จํานวน 20 คน ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน โดย

ภาพรวม มีความพึงพอในอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.74 ทั้ งนี้ เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เปนการ

เรียนในรูปแบบที่แปลกใหม ซ่ึงผูเรียนไมเคยเรียนมากอน จึงเกิดความ

กระตือรือรน ความสนใจในการเรียน โดยผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนผาน

เว็บไซต (Google Sites) โดยมีรูปแบบที่สวยงามนาสนใจ เหมาะสมกับวัย

ของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามโอกาสที่เหมาะสม ชวย

สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดทุกเวลา ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ซักถาม

ขอสงสัยผานทางส่ือสังคมออนไลนที่ผูวิจัยต้ังชุมชนไวในกูเกิลพลัส (Google 

Plus) ผูเรียนไดทํางานรวมกันผานเอกสารออนไลน (Google Document) 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหผูเรียนเขาลงทะเบียนเรียนออนไลนผาน Thai Mooc 

ในคอนเรียนอาหารลานนา จนไดรับเกียรติบัตรทุกคน ดังนั้น ดวยรูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน จึงสงผลใหผูเรียนเกิด

ความพึงพอใจตอการเรียนในคร้ังนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

เดือนเพ็ญ ภานุรักษ (2555) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ

รวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคมการเรียนรูในรายวิชา

การบริหารสารสนเทศ 1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

เรียนรูโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคม

ออนไลน อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อนใหกับ

ผูเรียนอยางละเอียด เพื่อใหผูเรียนเขาใจและทําการศึกษาบทเรียนไดถูกวิธี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนรวมกับการเรียนรูรูปแบบอื่น เชน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(constructivist) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนเพื่อใชในการพัฒนาทักษะดานอื่นในรายวิชาตาง ๆ เชน 

ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาการใชการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนการ

สอนแบบอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบวาวิธีใดจะเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนมากที่สุด 
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4. ควรมีการศึกษาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมการเรียนผูเรียน

ที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนตอไป 

5. ควรหาเทคนิคหรือวิธีการที่จะสงเสริมพฤติกรรมการเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลนใหมีพฤติกรรมการแสดงออก

ทางดานการต้ังคําถาม การโพสต และการแชรเนื้อหา เพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน องคกรสามารถแกไขปญหาคาบเรียนไมตอเนื่อง และเปนการ

ปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมในยุคปจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน (Social 

Media) เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวยกิจกรรมแบบ

ผสมผสานผานเครือขายส่ือสังคมออนไลน อยูในระดับดี 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

________________________________________________________ 
 

การศึกษาพฤติกรรมการขาดวินัยในการเขาชั้นเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กลุม 3  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจินดาหรา  ขําคม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ว.ทบ.(อุตสาหกรรมการ

บริการอาหารอาหาร) 

ปการศึกษา 2563 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาที่จะตอง

พัฒนากําลังคนใหมีความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึง

ไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ.2550-2564) มีแผนการผลิต

และพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

ของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจาก

แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ 

“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหาตามตํารา 

(Content) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดแนะนําวา ผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 

3 กลุม ไดแก ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาน

ออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อการทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการ

ทํางานของทุกอาชีพ การเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตภัณฑเบเกอร่ีและ

การแตงหนาเคก รหัสวิชา 30404-2007 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 ประจําภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา

พฤติกรรมการขาดวินัยการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุการไมตรงเวลาในการเขาเรียนของนักศึกษา 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลการปรับปรุงพฤติกรรมการขาดวินัยในการเขาเรียนหรือเขา

เรียนใหตรงตอเวลา โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 ในรายวิชาผลิตภัณฑเบเกอร่ีและการแตงหนาเคก รหัส

วิชา 30404-2007 ที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาผลิตภัณฑเบ

เกอร่ีและการแตงหนาเคก รหัสวิชา 30404-2007 จํานวน 5 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน คือ การเขาชั้นเรียนของนักศึกษา 

2.2 ตัวแปรตาม คือ  

 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.2.2 พฤติกรรมการขาดวินัยการเขาเรียนของนักศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามสาเหตุของการมีพฤติกรรมขาดวินัยการเขาเรียน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนผานเครือขายสังคม

ออนไลน ผูวิจัยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการ

สังเกตแบบมีโครงสรางลวงหนา (Structured Observation) 
 

การสรางเครื่องมือวิจัย 

รายละเอียดของการสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2. สรางแบบบันทึกคะแนนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

3. นําแบบบันทึกที่ไดรับคําแนะนําไปปรับปรุงแกไขเปนฉบับจริง 

4. นําแบบบันทึกคะแนนฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลจากการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา

กลุมเปาหมาย สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อทราบขอตกลงเบื้องตนในการเขา

ชั้นเรียนที่ตรงเวลากับครูผูสอนแลว ซ่ึงจากขอมูลที่บันทึกไวนักศึกษา

สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองโดยการเขาเรียนในวิชาผลิตภัณฑเบ

เกอร่ีและการแตงหนาเคก พบวา มีการบันทึกการเขาเรียน พบวา นักศึกษา

กลุมที่ศึกษามีจํานวน 5 คน มีคะแนนเขาชั้นเรียนในการตรงตอเวลา มีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น โดยนักเรียนพยายามปรับตัวและมาเขา

เรียนตรงเวลาตามที่ตกลงกันไวในทุก ๆ คร้ังที่มีการเรียนการสอน จากการ
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สังเกต นักศึกษามีความภาคภูมิใจตอคะแนนการเรียนมากขึ้นและการพัฒนา

ตนเองไดอยางชัดเจน และครูผูสอนไดชมเชยใหคะแนนพิเศษในแตละคร้ังที่

นักศึกษามีการต้ังคําถามระหวางเรียน จึงเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถ

แกปญหาในเร่ืองการเขาเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนไดดีอีกแนวทางหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรสํารวจหรือเช็คจํานวนนักศึกษากอนเขาเรียนและ

หลังจากเรียนเสร็จทุกคร้ัง 

2. ครูผูสอนควรติดตามงานหรือการเรียนของนักศึกษา รวมทั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาเรียน เปนเหตุผลใหนักศึกษามี

ความรูและทักษะในรายวิชา รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมในการเขาช้ันเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ตรง

เวลามากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน รายวิชาอาหารไทย (30404-2004) ของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นายญาณวัฒน แกวสองดวง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คม.บ. 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู คุณธรรม วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบัน จะเห็นไดวา บริการ

ทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน (Social Network) เปนที่ไดรับความ

นิยมอยางมาก สวนใหญพบในกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษามากที่สุด ฉะนั้นถา

เรานําสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับ การศึกษา จะทําใหนักเรียนและ

นักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา ดานบทบาทของสังคม

ออนไลนตอการจัดการในชั้นเรียน ดวยลักษณะสําคัญของสังคมออนไลน คือ 

การมีปฏิสัมพันธของคนในระบบเครือขาย สังคมออนไลนมาสูการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนยอม กอใหเกิดผลสําคัญในหลากหลายลักษณะ

เชนกัน กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริง นักเรียน

สามารถคนควาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน ผูรู แหลงเรียนรู

จากส่ือ ICT คลิปวีดีโอ จากยูทูป โดยครูผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําเพิ่มเติม

และเปนที่ปรึกษา จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูสอน มี

ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน เพื่อการแกปญหาการเรียนไมตอเนื่อง  โดยผูเรียนสามารถเขาไป

ศึกษาและทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนได ดวยตนเอง อีกท้ังนักเรียนยังสามารถ

แลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็นของตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน โดยมี 

การโตตอบสนทนากับนักเรียนคนอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแกปญหาเวลาเรียนไมตอเนื่อง เนื่องจากตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษบอย และครูผูสอนติดภาระงานตอนรับคณะศึกษาดูงาน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 

หอง 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  แบบทดสอบกอนหลังเรียน วิชาอาหารไทย (30404-2004) 

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่ผลตอการทางการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม รายวิชาอาหารไทย 

(30404-2004) ออนไลน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาอาหารไทย (30404-

2004) ผูศึกษาไดดําเนินการไดสราง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี และการจัดการเรียน

การสอน วิธีการ/ส่ือ นวัตกรรมที่เลือกใช 

1.2 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2563 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิชาอาหารไทย 

1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา รายวิชา

อาหารไทย (30404-2004) 

1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนโดยการ

สอดแทรกการมีวินัย จํานวน 1 แผน รวม 90 ชั่วโมง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่รางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยหัวหนาสาขาวิชา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

และผูอํานวยการวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลอง

และความเหมาะสมระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ

เรียนรู และการวัดผลประเมินผล โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาเหมาะสม

หรือไมและใหความคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงแกไข 

1.7 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ 
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1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญอีก

คร้ังหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเปนฉบับสมบูรณที่ใชในการทดลอง 

2. ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนใหรับรูถึงวัตถุประสงค รายละเอียด 

ขั้นตอนการเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

3. ผูวิจัยทําการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

(Offline) และเรียนผานเครือขายสังคม ออนไลน (Online) ตามแผนการ

จัดการเรียนรูวิชาอาหารไทย รหัส 30404-2004  ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบผสมผสานแนวต้ัง (Vertical Blended Learning) ในอัตราสวน 50:50  

4. ระหวางดําเนินวิจัย ผูวิจัยทําการประเมินการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยจะ

บันทึกลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น  

5. เมื่อส้ินสุดการวิจัย ใหนักเรียน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาอาหารไทย รหัส 30404-2004 

6. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปด และ

แบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ  

7. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัย ตอไป  
 

การรวบรวมขอมูล 

1. กอนการทดลอง ไดใชแบบทดสอบการประเมินผลภาคกับ

นักเรียน 

2. ผูรายงานดําเนินการสอนกลุมตัวอยางดวยแผนการจัดการ

เรียนรูที่สรางขึ้น 1 แผน โดยใหนักเรียนเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

3. เมื่อส้ินสุดการทดลองสอนแลว นําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 หอง 1 จํานวน 30 คน ดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ทุกคนมีผลการเรียนระดับ 4.00 (ดี

เยี่ยม) คิดเปน 100% มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 4.44 , คาความ

แปรปรวน 19.76  และคาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (CV.) = 5.30 

หมายถึงประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนทําใหนักเรียนไดเรียนรูทั้ง

จากภาคทฤษฎี  การลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง  และมี

การลงทะเบียนเรียนออนไลนผานระบบ Thai Mooc ในคอรสเรียนอาหาร

ลานนา ทําใหการเรียนมีความตอเนื่องสงผลใหความรูที่ไดมีความคงทน  

และใหนักเรียนไดเรียนรูในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหผูเรียนสอนกันเอง

ผูเรียนจะเรียนรูอะไรตาง ๆไดจากเพื่อนสูเพื่อน และการเรียนรูเชนนี้จะทํา

ใหผูเรียนที่เรียนรูชาเกิดการเรียนรูได เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดจาก

ส่ือสารกัน นั้นสามารถส่ือความหมายระหวางกันและกันไดเปนอยางดี ดังที่

สุคนธ สอนธพานนท และคณะ (2545,หนา31- 33) วิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งทีสืบทอดเจตนารมณของปรัชญาการศึกษา

ที่วา Learning by doing ตามแนวทฤษฎีของจอหน ดิวอี้ โดยเนนการให

นักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อการท างานรวมกัน หรือ การปฏิบัติในกิจกรรม

การเรียนการสอน อาจกลาวไดวาการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นเปนการ

สงเสริม ระบอบประชาธิปไตย และยังมุงใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑ

ตํ่าไดรับประโยชน จากเพื่อนนักเรียนท่ีเกง กวาหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยู เกณฑ นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended 

Learning) เปนการเรียนการสอนที่อาศัยส่ือหลาย ๆ ชนิดผสมผสานกัน 

ต้ังแตดานเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และเหตุการณที่เหมาะสม

เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน การผสมผสาน

เปนการน า รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและส่ือสมัยใหม เขามาเสริมการเรียน

การสอนตามรูปแบบปกติในชั้นเรียน ดังที่นวลพรรณ ไชยมา (2554, หนา 

12-13 ) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ

ผสมผสานวิธีการหลาย ๆ วิธีเขาดวยกัน ทั้งวิธีสอน ส่ือและเทคโนโลยีการ

สอน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบด่ังเดิม หรือการ

เรียนการสอนแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) และการเรียนการสอน

แบบออนไลน (Online) โดย เนนใหผูเรียนไดรับการฝกฝนและลงมือปฏิบัติ

จริงเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและทําใหผูเรียน เกิดการ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพบรรลุเปาหมายของการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี (2556) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 2

ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา

1) ผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 

2 ที่เรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหา อยูในระดับดี

มาก 2) ผลการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

แบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาหลัง เรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนั ก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 หอง 1 จํานวน 30 คน ที่เรียนดวย

กิจกรรมการ เรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด (รอยละ 

97.70) รองลงมาคือ ความรวมมือในการทํางานกลุม (รอยละ 96.77) การ

เขารวม กิจกรรม (รอยละ 96.77) การสงงานตามเวลา (รอยละ 95.39) การ

แสดงความคิดเห็น (รอยละ 29.95) การต้ัง คําถาม (รอยละ 5.99) และการ

โพสต แชรเนื้อหา (3.69) ตามลําดับ ผูวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการ

ตอบ คําถามมากที่สุด เนื่องจากคําถามจะเปนส่ิงที่กระตุนใหผูเรียนอยาก

เรียนรู โดยส่ิงที่อยากเรียนรูดังกลาวจะตอง เร่ิมมาจากปญหาที่เด็กสนใจ

หรือพบในชีวิตประจําวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 หอง 1 จํานวน 30 คน ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรม 

การเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวย

เพื่อน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X ̅= 4.15, S.D.= 0.74) 
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ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขาย

สังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เปนการเรียนในรูปแบบที่แปลก

ใหม ซ่ึงผูเรียนไมเคยเรียนมา กอน จึงเกิดความกระตือรือรน ความสนใจใน

การเรียน โดยผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต (Google Sites) โดยมี

รูปแบบที่สวยงามนาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเองตามโอกาสที่ เหมาะสม ชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดทุกเวลา 

ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ซักถามขอสงสัยผานทางส่ือ สังคม

ออนไลนท่ีผูวิจัยต้ังชุมชนไวในกูเกิลพลัส (Google Plus) อีกทั้งผูเรียนได

ทํางานรวมกันผานเอกสารออนไลน (Google Document) นอกจากนี้ผูวิจัย

ไดใหผูเรียนเขาลงทะเบียนเรียนออนไลนผาน Thai Mooc ในคอรสเรียน

อาหารลานนา จนไดรับเกียติบัตรทุกคน ดังนั้นดวยรูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ

ตอการเรียนคร้ังนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัย เดือนเพ็ญ ภานุรักษ 

(2555) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย ใชวิธีการแบบรวมมือกันดวย

เทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคมการเรียนรูวิชาการบริหารสารสนเทศ 1 

ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ

รวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน

ตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนในการใชงาน

ส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง คลองแคลว

และมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนองคกรสามารถแกไขปญหาคาบเรียนไมตอเนื่อง และเปนการ

ปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมในยุคปจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน (Social 

media) เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย กิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับดี 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของครูผูสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปนฤทยั  แผเต็ม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คศ.บ อาหารและโภชนาการ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผู สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดดี ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการเรียนการ

สอนจึงไมใชการเรียนแตเนื้อหาความรูแตตองการใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

จุดมุงหมาย ของหลักสูตรจึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมการสอนของครูที่จะทําให

เด็กรูจักแกปญหา รูจักทํา รูจักพัฒนาและมีคานิยมที่ดีงาม ดวยเหตุนี้จําเปน

อยางยิ่งที่ครูตองปรับเปล่ียนแนวคิดจากการเปนผูบอก ผูส่ังสอนมาเปนผู

ชี้แนะ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนรายวิชาดังกลาวมีความสนใจที่จะทําการศึกษา

เกี ่ยวกับทัศนคติของน ักศึกษาที ่ม ีต อบทบาทของครูผู สอนในการจ ัด

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) ทั้งนี้เพื่อ

นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป. 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของครูผูสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 จํานวน 10 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

เกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการวัดทัศนคติจากเอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การจัดการเรียนการสอนเพื่อนํามากําหนดประเด็นที่

จะต้ังเปนขอคําถาม 

2. สรางแบบประเมิน เร่ือง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอ

บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร 

(30404-2006) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการแจก

และเก็บรวบรวมแบบประเมินจากนักศึกษาที่ เปนกลุมประชากร คือ 

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 2 จํานวน 10 คน โดยไดชี ้แจงถึงความสําคัญ และ

ประโยชนที ่ไดจากการตอบแบบประเมินดังกลาวมาใชในการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหมาซ่ึงมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน เร่ือง ทัศนคติ

ของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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วิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรในการหาคาสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา โดยการหาคาความถี่และ

คารอยละ 

          2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูเรียนที่มีตอบทบาทของ

ครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร 

(30404-2006) โดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย พบวา ผูตอบแบบประเมิน

เปนนักศึกษาเพศหญิง อายุ 18-22 ป และเกรดเฉล่ียสะสม 2.50-3.49 

สําหรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน วิชาการแปรรูปอาหาร (30404-2006) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับการปฏิบัติ

มากทุกขอ โดยรายการท่ีมีคาเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ อบรมส่ัง

สอน ปลูกฝงระเบียบวินัยและสอดแทรกคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการ

เรียนการสอน รองลงมาคือ สงเสริมใหผู เรียนคนพบกระบวนการหรือ

วิธีการเรียนรูของตน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัตินอยที่สุด

คือ กระตุนความคิดสรางสรรค จินตนาการ และความคิดของผูเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษารูปแบบวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอ

การเรียนรู ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถนาํองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

การเรียนไดอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับครูผูสอนในการนําไปเปนแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับ

ประโยชนสูงสุด 

2. เปนประโยชนแกวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาอาหารทองถ่ิน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 โดยใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูดวยขบวนการ 

(Active Learning) 
 

ผูวิจัย นางสาวภูริชญา  คงชาติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2253 การจัดกระบวนการ

เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว โดยการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ ฉะนั้นรูปแบบการจัดการการสอนจงึ

ถือวาเปนกุญแจสําคัญเพื่อปลดล็อคให ผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียน

ไปจากเดิมที่เนน “การทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห การเรียนการสอนที่

ไมสอดคลองกับสถานการณจริงเมื่อออกไปทํางาน ไมไดมีการฝกใหผูเรียน

เรียนรูตลอดชีวิต และไมสามารถทํางานเปนทีมได” มาเปนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบ Active Learning ใหมากขึ้น 

Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในระดับทักษะการคิดขั้น

สูง อันประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซ่ึง

ลักษณะสําคัญของการจดัการเรียนการสอนรูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู สามารถสราง  องคความรู และ

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการเสริมสรางความรับผิดชอบ 

การมีวินัยในการทํางานแกผู เรียน ซ่ึงสอดคลองกับการฝกให ผูเรียนมี

คุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills สําหรับเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ

ร วมมื อ  (Cooperative Learning) ก ารเรียน โด ย ใช ป ญ ห า เป น ฐาน 

(Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุมยอย (Small 

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

Learning) ก ารใช ก ระบ วน การก ลุ ม เพื่ อ ร วมกั น วิ เคราะห  (Group 

Analysis/Learning) รวมกั น แก ไขปญ ห า (Group Problem-Solving)    

การเรียนเปนทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ (Learning by Doing/Activities) ฯลฯ 

การจัดการเรียนรู วิชาอาหารทองถิ่น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อทําใหผูเรียนมีองคความรูและทักษะ ดานโภชนาการ 

เกี่ยวกับการพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การยอยและการดูดซึมสารอาหาร 

ภาวะโภชนาการ การสูญเสียคุณคาของสารอาหาร กระบวนการเมทาบอลิ

ซึม ความตองการสารอาหารในมนุษย โรคและการปองกันโรคจากการรับ

หรือขาดสารอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และฉลากโภชนาการ จําเปนตองมี

เทคนิคในการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันและเหมาะสมกับธรรมชาติของ

เนื้อหานั้นๆ จึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีตอนักเรียน 

การจัดการเรียนรู วิชาอาหารทองถิ่นในปจจุบันประสบปญหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่พึงพอใจ นักเรียนสามารถพัฒนาองคความรู

และทักษะใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพไดจํานวนนอยอนัเนื่องมาจาก เนื้อหา

สาระที่ใชในการจัดการเรียนรูมีมาก การเรียนรูสวนใหญเกิดจากเอกสารและ

การสอนโดยการอธิบายของครูเปนหลัก นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรูและการแสดงความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมในหองเรียนนอย จึงทํา

ใหเกิดความเบื่อหนายและขาดสมาธิไมเกิดกระบวนการในการพัฒนาองค

ความรูแบบถาวร ในการเรียน จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยในจึงมีแนวคิดใน

การกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและมีบทบาทในชั้น
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เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยครูลดบทบาทการสอนใหเปนการแนะนํา เพิ่มเติมสวน

องคความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการเขาถึงองคความรู  ดวยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาอาหารทองถิ่น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารทองถิ่น ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหาร

ทองถิ่น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 แผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning  ในคร้ังนี้ ผูศึกษาวิจัยได

กําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 

1.  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 37 คน ซ่ึงเปน

กลุมเดียวกัน กําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยเลือก

กลุมตัวอยางตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด.  2545) 

2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ไดแก 

2.1  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 
Active Learning 

2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหาร

ทองถิ่น   และความพึ งพอใจของนัก เรียนตอการจัดการเรียนรูด วย

กระบวนการ Active Learning 

3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหาวิชาการทองเที่ยวอาเซียน  

เร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การยอยและการดูดซึมสารอาหาร ภาวะ

โภชนาการ การสูญเสียคุณคาของสารอาหาร กระบวนการเมทาบอลิซึม 

ความตองการสารอาหารในมนุษย โรคและการปองกันโรคจากการรับหรือ

ขาดสารอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และฉลากโภชนาการ 
 

เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 
 

การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

อาหารทองถิ่น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดังนี้ 

1.  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม

ที่จะใชในการจัดการเรียนรู พรอมแจงวัตถุประสงค 

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน  

3. สอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning เร่ือง การสูญเสียคุณคาทางโภชนาการและสารอาหาร ผูวิจัยได

ดําเนินการโดยแบงผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน และใหผูเรียนใน

กลุมพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น และประสบการณในประเด็นที่

กําหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมสวนที่เปน

ประเด็นสําคัญพรอมรวมกันสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูรวมกัน 

4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

5. ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

อาหารทองถิ่น เร่ือง การสูญเสียคุณคาทางโภชนาการและสารอาหาร 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล  ดังนี้ 

1.  การจัดกระทําขอมูล 

1.1 นําแบบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมารวบรวม

เพื่อสรุปผล 

1.2 นําแบบสอบถามที่คืนมาทั้งหมด มาแยกกลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถาม การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอน  

1.3 นําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ 

หากปรากฏวาขอมูลสวนหนึ่งสวนใดไมครบ จงใจตอบขอหนึ่งขอใด หรือตอบ

อยางไมต้ังใจ ถือวาขอมูลนั้นไมสมบูรณ ใหคัดออก 

2.  การวิเคราะหขอมูล 

2.1  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําแบบทดสอบมาตรวจ

นับคะแนนหาคารอยละ (%) และคาเฉล่ีย ( X )   

2.2  แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู เรียน  นํ ามาใช

โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียเลขคณิต หาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มาแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 103)  ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย  3.51  -  4.50  หมายถึง  ระดับมาก  

คาเฉล่ีย  2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง  

คาเฉล่ีย  1.51  -  2.50  หมายถึง  ระดับนอย  

คาเฉล่ีย  1.00  -  1.50  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารทองถิ่น ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning สรุปผลการวิจัย พบวา  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง

การเรียน ของนักเรียนท่ี เรียนโดยใช รูปแบบการจัดการเรียน รูด วย

กระบวนการ Active Learning  วิชาอาหารทองถิ่น พบวา นัก เรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขา
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แปรรูปอาหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 23.54 

คิดเปนรอยละ 78.48  สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ซ่ึงมี

คาเฉล่ียเทากับ 11.36 คิดเปนรอยละ 37.72 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียสูงกวาเทากับ 12.18 คิดเปนรอยละ 40.60 

แสดงใหเห็นวาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning สามารถสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

หลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

วิชาอาหารทองถิ่น พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

วิชาอาหารทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.09 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา มีโอกาสอธิบายหรือ

อภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียนทําใหเขาใจมากขึ้นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.59  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.52 พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจาก

ครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.36 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในวิชาอื่นๆ  ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2553) เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรูและตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2.  ในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ครู

ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณใหและส่ือตางๆใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมไมติดขัด 

3.  ในวิชาตางๆ ควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และใชเทคนิคการสอนท่ีแตกตางกัน ส่ือที่มีความทันสมัยและมีความ

หลากหลายเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูและเปนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการใชการพัฒนาทางการเรียนวิชาอาหาร

ทองถิ่น โดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning กับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนแนวทางใน

การพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น  

2.  ครูไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ นักเรียนมีสวนรวมตอการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในระดับดีมาก 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานอาหารขนมไทย 

เพ่ือยกระดับขนมไทยสูสากลใหแกผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
 

ผูวิจัย นางสาวนาถธิดา  พงศสวัสด์ิ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัด การศึกษาที่ไดระบุไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552:6) ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีความประสงคที่จะใหเยาวชน

ไทยมีความรูอันเปนสากล และ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ 

แกปญหาใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ ในการศึกษาโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต 

ที่สามารถเชื่อมตอการส่ือสาร ขอมูลขาวสารตาง ๆไดอยางรวดเร็ว และทัน 

ตอเหตุการณอยูเสมอ การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการ

เรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน จะเห็นไดวา บริการทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน จากการ

เรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-

2006 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 หอง 3 ซ่ึงเนน 

กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถ

คนควาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน ผูรู แหลงเรียนรูจากส่ือ 

ICT คลิปวีดีโอ จากยูทูป โดยครูผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและเปน

ที่ปรึกษา และสืบเนื่องจากคาบเรียนที่มักจะตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ และ

ตรงกับกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยใน

ฐานะที่เปนผูสอน มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสาน

ผานเครือขายสังคมออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาและทบทวน

เนื้อหาที่เรียนได ดวยตนเอง การพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจาน

ขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากล อีกทั้งนักเรียนยังสามารถแลกเปล่ียน

เรียนรูความคิดเห็นของตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย 

เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากลใหแกผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย เพื่อ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ ประชากรและกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพง ปที่ 1 

หอง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวนทั้งส้ิน 40 คน ในรายวิชา

รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัสวิชา 20404-2006   
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพง 

ปที่ 1 หอง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวนท้ังส้ิน 40 คน ใน

รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัสวิชา 20404-2006 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

1. แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัสวิชา 20404-2006 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะการจัด

ตกแตงอาหาร รหัสวิชา 20404-2006 ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบ

ชนิดปรนัย 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 

ผูวิจัยสราง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการสังเกตแบบ

มีโครงสรางลวงหนา (Structured Observation) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย 

เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากลใหแกผูเรียน ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาศิลปะการจัดตกแตง

อาหาร รหัสวิชา 20404-2006 

2. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนโดยการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัด

ตกแตงจานขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากลใหแกผูเรียน ซ่ึงแบง

ออกเป น  2 ส วน คือ  แบบสอบถามความพึ งพอใจปลายป ด  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ 

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัย ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปการวิจยั 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 หอง 3 จํานวน 40 คน ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนโดยการพัฒนาทักษะดาน

เทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการตอบ

คําถามมากที่สุด (รอยละ 97.70) รองลงมาคือ ความรวมมือในการทํางาน

กลุม (รอยละ 96.77) การเขารวม กิจกรรม (รอยละ 96.77) การสงงานตาม

เวลา (รอยละ 95.39) การแสดงความคิดเห็น (รอยละ 29.95) การต้ัง 

คําถาม (รอยละ 5.99) และการโพสต แชรเนื้อหา (3.69)เรียงตามลําดับ 

ผูวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการตอบ คําถามมากที่สุด เนื่องจากคําถาม

จะเปนส่ิงที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู โดยส่ิงที่อยากเรียนรูดังกลาว

จะตอง เร่ิมมาจากปญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวันที่มีเนื้อหา

เกี่ยวของกับบทเรียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 3 หอง 4 จํานวน 32 คน ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรม การเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน โดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X ̅= 4.15, S.D.= 0.74) ทั้งนี้

เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เปนการเรียนในรูปแบบที่แปลกใหม ซ่ึง

ผูเรียนไมเคยเรียนมา กอน จึงเกิดความกระตือรือรน ความสนใจในการเรียน 

โดยผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต (Google Sites) โดยมีรูปแบบที่

สวยงามนาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองตามโอกาสที่ เหมาะสม ชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดทุกเวลา 

ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ซักถามขอสงสัยผานทางส่ือ สังคม

ออนไลนที่ผูวิจัยต้ังชุมชนไวในกูเกิลพลัส (Google Plus) อีกทั้งผูเรียนได

ทํางานรวมกันผานเอกสารออนไลน (Google Document) ดังนั้น ดวย

รูปแบบการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนโดยการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการ

จัดตกแตงจานขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากล จึงสงผลใหผูเรียนเกิด

ความพึงพอใจตอการเรียนในคร้ังนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

เดือนเพ็ญ ภานุรักษ (2555) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย ใชวิธีการ

แบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคม ผลการวิจัยพบวา

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันดวย

เทคนิคเพื่อนคูคิดผาน เครือขายสังคมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ   

1. กอนเรียนดวยกิจกรรมการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนโดยการ

พัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสู

สากล ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนโดยการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจาน

ขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากล ใหกับผูเรียนอยางละเอียด เพื่อให

ผูเรียนเขาใจและทําการศึกษาบทเรียนได อยางถูกวิธี 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนดวยกจิกรรมการเรียนโดยการพัฒนา

ทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากล  

และเปนการปรับตัวใหเขากบักระแสสังคมในยุคปจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน 

เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจบุัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย กิจกรรมการเรียน

ดวยกจิกรรมการเรียนโดยการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจาน

ขนมไทย เพื่อยกระดับขนมไทยสูสากลการเรียน อยูในระดับ ดี 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

โดยการพัฒนาทักษะดานเทคนิคการจัดตกแตงจานขนมไทย เพือ่ยกระดับ

ขนมไทยสูสากล  

_______________________________________________________ 
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การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (20404-2005) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 หอง 4  
 

ผูวิจัย นายทิวากร  เกื้อสม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัด การศึกษาที่ไดระบุไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552:6) ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีความประสงคที่จะใหเยาวชน

ไทยมีความรูอันเปนสากล และ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ 

แกปญหาใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ ในการศึกษาโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต 

ที่สามารถเชื่อมตอการส่ือสาร ขอมูลขาวสารตาง ๆไดอยางรวดเร็ว และทัน 

ตอเหตุการณอยูเสมอ การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการ

เรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน จะเห็นไดวา บริการทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน จากการ

เรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-

2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 หอง 4 ซ่ึงเนน 

กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถ

คนควาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ผูรู แหลงเรียนรูจากส่ือ 

ICT คลิปวีดีโอ จากยูทูป โดยครูผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและเปน

ที่ปรึกษา และสืบเนื่องจากคาบเรียนที่มักจะตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ และ

ตรงกับกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยใน

ฐานะท่ีเปนผูสอน มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสาน

ผานเครือขายสังคมออนไลน  โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาและทบทวน

เนื้อหาที่เรียนได ดวยตนเอง อีกท้ังนักเรียนยังสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู

ความคิดเห็นของตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน 

2. เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพง ปที่ 3 หอง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 32 คน ใน

รายวิชารายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-2005 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 3 หอง 4 จํานวน 32 คน ในรายวิชารายวิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-2005 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน รายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-2005 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม (20404-2005) ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 

ผูวิจัยสราง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการสังเกตแบบ

มีโครงสรางลวงหนา (Structured Observation) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสม ผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงผูวิจัย

สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 20404-2005 

2. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปด และ

แบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ 

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

ตอนที่  2  ขอมูลผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปท่ี 3 หอง 4 จํานวน 32 คน ที่เรียนดวยกิจกรรมการ เรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน พบวา

นักเรียนมีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด (รอยละ 97.70) รองลงมาคือ 

ความรวมมือในการทํางานกลุม (รอยละ 96.77) การเขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 96.77) การสงงานตามเวลา (รอยละ 95.39) การแสดงความคิดเห็น 

(รอยละ 29.95) การต้ัง คําถาม (รอยละ 5.99) และการโพสต แชรเนื้อหา 

(3.69)เรียงตามลําดับ ผูวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการตอบคําถามมาก

ที่สุด เนื่องจากคําถามจะเปนส่ิงที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู โดยส่ิงที่

อยากเรียนรู ดังกลาวจะตอง เร่ิมมาจากปญหาที่ เด็กสนใจหรือพบใน

ชีวิตประจําวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 3 หอง 4 จํานวน 32 คน ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน โดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X ̅= 4.15, S.D.= 0.74) ทั้งนี้

เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เปนการเรียนในรูปแบบที่แปลกใหม ซ่ึง
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ผูเรียนไมเคยเรียนมากอน จึงเกิดความกระตือรือรน ความสนใจในการเรียน 

โดยผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต (Google Sites) โดยมีรูปแบบที่

สวยงามนาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองตามโอกาสที่เหมาะสม สงเสริมผูเรียนเรียนรูทุกเวลา ผูเรียนสามารถ

แลกเปล่ียนเรียนรู ซักถามขอสงสัยผานทางส่ือสังคมออนไลนที่ผูวิจัยต้ัง

ชุมชนไวในกูเกิลพลัส (Google Plus) อีกทั้งผูเรียนไดทํางานรวมกันผาน

เอกสารออนไลน (Google Document) ดังนั้น รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ

ตอการเรียนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเดือนเพ็ญ ภานุรักษ (2555) 

ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย ใชวิธีการแบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อน

คูคิดผานเครือขายสังคม ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

เรียนรูโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผาน เครือขาย

สังคมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง 

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบขั้นตอนของกิจกรรมแบบผสมผสาน

ผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อนใหกับผูเรียนอยาง

ละเอียด เพื่อใหผูเรียนเขาใจและทําการศึกษาบทเรียนได อยางถูกวิธี  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสม ผสานผาน เครือขายสังคม

ออนไลนองคกรสามารถแกไขปญหาคาบเรียนไมตอเนื่อง  และเปนการ

ปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมในยุคปจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน เขามามี

บทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย กิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับ ดี 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลนโดยการใช

โปรแกรม Google Meet เรื่อง การเลอืกใชวัตถุดบิเบื้องตน รายวิชา

อาหารมังสวิรตัิ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 
 

ผูวิจัย นางลลิตา  สมเขาใหญ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโนมการพัฒนาที่ดี

ขึ้น มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเกิดจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

ที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เปนการส่ือสารที่ไรพรมแดน ซ่ึงเราทุกคน

สามารถติดตอ พูดคุย สืบคนขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต 

ยูทูป อีเมล หรือการส่ือสารแบบสังคมออนไลนที่ทุกคนเรียกวา “Social” 

เชน เฟซบุก ไลนตาง ๆ ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดมี

การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ ไดนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยในดานการบริหารงานในโรงเรียน 

การพัฒนาส่ือการสอนเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนในหองเรียน การใช

หองเรียนออนไลน 

ปจจุบันมีหลากหลายชองทางสําหรับการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

เชน Google Classroom ระบบหองเรียนออนไลนที่ใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางออนไลน เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย มี

คุณสมบัติเปนระบบชั้นเรียนออนไลน (LMS : Learning Management 

System) ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุงสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มี

ความยืดหยุนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดอยางสะดวก ซ่ึง

ไดรับผลตอบรับอยางดีจากผูเรียน แตอยางไรก็ตาม ระบบการศึกษาของไทย

ก็ยังคงมีจุดออนในดานการจัดการเรียนรู ซ่ึงในการพัฒนาระบบการศึกษา

น้ัน รัฐบาลหรือผูบริการสถานศึกษาจําเปนที่จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนมี

ความพรอมในดานความรูและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน 

ทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะดานภาษา ทักษะการใช

เทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะชีวิต ซ่ึงจําเปนจะตองใหผูเรียนสามารถ

นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได รวมถึงกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออก 

ซ่ึงความคิดสรางสรรคในการเรียนรูเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดาน 

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึงในการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนไดแสดง

ศักยภาพของตนตามจุดประสงคการเรียนรูแตละระดับ โดยยึดหลักวาผูเรียน

มีความจําเปนที่สุด เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีบทบาทโดยตรงกับการจัด

การศึกษาในปจจุบัน โดยสามารถแสดงขอมูลขาวสารไดทั้งในรูปแบบของ

เสียง ขอมูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ ทําใหการเรียนรูในยุคใหม

ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว (ยืน และสมชาย, 2546) และการจัดการ

เรียนรูในปจจุบันนอกจากครูจะเปนผูบรรยายในชั้นเรียนแลว ก็มีกิจกรรมอีก

หลากหลายรูปแบบที่ไดนํามาจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม 

และครูเปนเพียงที่ปรึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

ระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom ก็เปนอีกหนึ่งแนวทางของ

การจัดการเรียนการสอนแบบใหม โดยใหผูเรียน “เรียนที่บาน ทําการบาน 

ที่โรงเรียน” ซ่ึงเปนการนําส่ิงเดิมที่เคยทําในชั้นเรียนไปทําที่บาน และนําส่ิงที่

ไดรับมอบหมายใหทําที่บานมาทําที่หองเรียนหรือโรงเรียนแทน โดยไมเนน

ใหครูอยูในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาตาง ๆ เพราะผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา

นั้น ๆ ดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนออนไลน 

โดยใชระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบหองเรียนออนไลน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจาก

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยใชระบบหองเรียนออนไลน 

Google Classroom  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 123 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาหาร

มังสวิรัติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 จํานวน 28 คน ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาหารมังสวิรัติ ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายมี

หนวยเปนหองเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียน รายวิชาอาหารมังสวิรัติ รหัส 20404-

2113 เลือกในหนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง การเลือกใชวัตถุดิบเบื้องตน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาหาร

มังสวิรัติ รหัส 20404-2113 ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 

จํานวน 20 ขอ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 

ผูวิจัยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการสังเกตแบบ

มีโครงสรางลวงหนา (Structured Observation) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงผูวิจัยสราง

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน โดยใชระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom มีขั้นตอน

การเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ผูสอนสรางหองเรียนออนไลน โดยใชระบบหองเรียนออนไลน 

Google Classroom และใหนักเรียนลงทะเบียนเขามาเรียนได 

2. ผูสอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนออนไลน 

เร่ืองการเลือกใชวัตถุดิบเบื้องตน เชน การทําแนบไฟล ใบความรู ทําขอสอบ 

ทําใบงาน เปนตน แสดงไวในหองเรียนออนไลน ซ่ึงนักเรียนสามารถมาศึกษา

ขอมูลไดดวยตนเองได 

3. เม่ือผูเรียนไดเขามาศึกษาเนื้อหาและแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบออนไลนแลว ผูสอนจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบและใบงาน

ออนไลน เพื่อเก็บคะแนนนักเรียนแตละหนวยยอย พรอมบอกคะแนนทันที 

4. หากนักเรียนทําแบบทดสอบไมผาน นักเรียนสามารถทบทวน

บทเรียนได 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล มีการดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลโดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

75/75 โดยใชสถิติ คาเฉล่ีย และคารอยละ ซ่ึงดําเนินการโดยคํานวณหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน โดยใชสูตร E1/E2 

2. ขอมูลจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนออนไลน โดยการใช

สถิติคาเฉล่ีย และคารอยละ ซ่ึงดําเนินการดังนี้ 

2.1 หาคาเฉล่ียแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน 

2.2 หาคะแนนความกาวหนาหรือคะแนนที่เพิ่มขึ้น 

2.3 หาคารอยละของความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใชสูตรรอยละของความกาวหนา 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการเรียนออนไลน ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 1 พบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียนบทเรียนออนไลน มีประสิทธิภาพ 70.53/83.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แบบหองเรียนกลับดาน ผานหองเรียนออนไลน Google Classroom 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนตองศึกษาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูแบบออนไลนอยางละเอียด เพื่อใหเขาใจบทบาทของตนเองและ

บทบาทของผูเรียน เพื่อใหสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรใหผูเรียนไดมีอิสระทางความคิดในการรังสรรค

ชิ้นงาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน ควรใหผูเรียนไดมี

บทบาทในการทํางานของตนเองมากที่สุด ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียน

ทํางานรวมกันเปนทีมได ทํางานดวยตนเองได 

4. ผูสอนควรมีส่ือที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความ

สนใจและสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ดานชวยใหผูเรียน

พัฒนาส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทําใหผูเรียนสามารถใช

เวลาในการเรียนรูไดไมจํากัด 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 รายวิชาอาหารเพ่ือการจัดเลี้ยง (20404-2105) 
 

ผูวิจัย นางสาวสุขุมาลย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ

การทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัดการศึกษาที่ไดระบุใหมุงพัฒนาผูเรียน
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ทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา 

ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม

ตามศักยภาพ อีกทั้งมีความประสงคที่จะใหเยาวชนไทยมีความรูอันเปน

สากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา ใชเทคโนโลยี

และมีทักษะชีวิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทสําคัญในการศึกษา โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตท่ีสามารถเชื่อมตอการ

ส่ือสารขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มี

ความสอดคลองกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจบุัน จะเห็นไดวา บริการ

ทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน (Social Network) เปนที่ไดรับความ

นิยมอยางมาก สวนใหญพบในกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษามากที่สุด ฉะนั้น 

ถาเรานําสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับการศึกษา จะทําใหนักเรียนและ

นักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา ดานบทบาทของสังคม

ออนไลนตอการจัดการในชั้นเรียนดวยลักษณะสําคัญของสังคมออนไลน คือ 

การมีปฏิสัมพันธของคนในระบบเครือขายสังคมออนไลนมาสูการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนยอมกอใหเกิดผลสําคัญในหลากหลายลักษณะ

เชนกัน เชน การสรางความสัมพันธระหวางสังคมในชั้นหองเรียน 

จากการเรียนการสอนวิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุม 1 ซ่ึงเนนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือ

ฝกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถคนควาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

เชน ผูรู แหลงเรียนรูจากส่ือ ICT คลิปวีดีโอ จากยูทูป โดยครูผูสอนมีหนาที่

ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและเปนท่ีปรึกษา และสืบเนื่องจากคาบเรียนที่มักจะ

ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ และตรงกับกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียน จาก

ปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูสอนมีความสนใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อการ

แกปญหาการเรียนไมตอเนื่อง โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาและทบทวน

เนื้อหาที่เรียนไดดวยตนเอง อีกทั้งนักเรียนยังสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู

ความคิดเห็นตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน โดยมีการโตตอบสนทนากับ

นักเรียนคนอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ การท่ีผูเรียนไดคิดวิเคราะห

และแกปญหาโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะชวยใหผูเรียน

เกิดทักษะแกปญหาและทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เพราะ

ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลไดดวย จึงทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียน

มากขึ้น ผูเรียนต่ืนตาต่ืนใจดวยการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย เชน วิดีโอ

สาธิต ภาพเคล่ือนไหว เปนตน สงผลใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ

เรียน ทําใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแกปญหาเวลาเรียนไมตอเนื่อง เนื่องจากตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษบอย และครูผูสอนติดภาระงานตอนรับคณะศึกษาดูงาน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูผานการเรียนออนไลน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูผานการเรียนออนไลน 
 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหาร

และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน วิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง 

(20404-2105) 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูผานการเรียนออนไลน วิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาอาหารเพื่อการจัด

เล้ียง (20404-2105) ผูศึกษาไดไดดําเนินการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และการจัดการเรียน

การสอน วิธีการ/ส่ือ นวัตกรรมที่เลือกใช 

1.2 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2564 

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) 

1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหารายวิชาอาหาร

เพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) 

1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนโดยการ

สอดแทรกการมีวินัย จํานวน 1 แผน รวม 108 ชั่วโมง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองและความ

เหมาะสมระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 

และการวัดผลประเมินผล 

1.7 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ป รับปรุงแกไขแลวเสนอ

ผูเชี่ยวชาญอีกคร้ัง 

2. ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนใหรับรูถึงวัตถุประสงค รายละเอียด 

ขั้นตอนการเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

3. ผูวิจัยทําการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

(Offline) และเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน (Online) ตามแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) ซ่ึงจัดกิจกรรม

การเรียน รูแบบผสมผสานแนว ต้ัง (Vertical Blended Learning) ใน

อัตราสวน 50 : 50 

4. ระหวางดําเนินการวิจัย ผูวิจัยทําการประเมินการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนเปนรายบุคคล 

โดยจะบันทึกลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น 
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5. เมื่อส้ินสุดการวิจัย ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105)  

6. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงแยงออกเปน 2 

สวน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปด และแบบสอบถามความพึง

พอใจปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ 

7. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแกปญหาเวลาเรียนไม

ตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน

การเรียนออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 

ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 รายวิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-

2105) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ใชระยะเวลา

ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 สัปดาหละ 6 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 

108 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยสรางขึ้นโดยผูวิจัย ไดแก แผนการ

จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารเพื่อการจัด

เล้ียง (20404-2105) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 รายวิชาอาหารเพื่อการจัดเล้ียง (20404-2105) จํานวน 

30 คน ดวยกิจกรรมการเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาคนควา

ดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนมีผลการเรียนระดับ 4.00 (ดีเยี่ยม) 

คิดเปนรอยละ 100 คาเฉล่ีย 4.44 คาความแปรปรวน 19.76 และคา

สัมประสิทธิ์ของการกระจาย 5.30 หมายถึงประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

การจัดการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษา

คนควาดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง สามารถแกไขปญหาเวลาเรียนที่ไม

ตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน (Social media) เพื่อแกปญหาเวลา

เรียนไมตอเน่ือง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวความคิดมาใชเปน

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมแบบผสม 

ผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ตมแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อนใหกับผูเรียน

อยางละเอียด เพื่อใหผูเรียนเขาใจและทําการศึกษาบทเรียนไดอยางถูกวิธี 

ขอเสนแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนกับการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนเพื่อใชในการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ ในรายวิชาตาง ๆ 

3. ควรมีการศึกษาการใชการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนการ

สอนแบบอื่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบวาวิธใีดจะเหมาะสมกับการเรียนการสอน

มากที่สุด 

4. ควรมีการศึกษาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมการเรียนผูเรียน

ที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนตอไป 

5. ควรหาเทคนิคหรือวิธีการที่จะสงเสริมพฤติกรรมการเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลนใหมีพฤติกรรมการแสดงออกดาน

การต้ังคําถาม การโพสต และการแชรเนื้อหา เพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน องคกรสามารถแกไขปญหาคาบเรียนไมตอเนื่อง และเปนการ

ปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมในยุคปจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน (Social 

media) เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับดี 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาทักษะดานการทาํชิฟฟอนเคก 

โดยการปฏบิัติในรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-2109) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1-4 

 

ผูวิจัย  นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ 

ตําแหนง  ครูพิเศษสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัดการศึกษาที่ไดระบุไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2552 : 6) ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังสําคัญของชาติใหเปนมนุษย

ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน

พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจต

คติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมีความประสงคที่จะใหเยาวชนไทยมีความรู

อันเปนสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหาการ

ทํางานไมเปน จึงทําใหการลงมือปฏิบั ติมีบทบาทสําคัญในการศึกษา 

โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันที่การเรียนการสอนสวนใหญอยูในรูปแบบ

ออนไลน เปนที่ไดรับความนิยมอยางมาก ทําใหนักเรียน นักศึกษาในปจจุบัน

ขาดทักษะการลงมือทํา ดวยเหตุนี้ ผูสอนจึงเปนความสําคัญในการลงมือ

ปฏิบัติของผูเรียน การลงมือปฏิบัติคือหัวใจสําคัญในการทําขนม ยิ่งทําซํ้า

บอยจะสรางความเชี่ยวชาญใหแกผูปฏิบัติเขาใจถึงลักษณะเทคนิคและ

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น การลงมือปฏิบัติหรือการปฏิบัติจริงจึงมีความสําคัญกับ

นักเรียนมาก ผูวิจัยจึงศึกษาการพัฒนาทักษะดานการทําชิฟฟอนเคกโดยการ

ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทําชิฟฟอนเคก ในรายวิชาเคกและการ

แตงหนาเคก ผูเรียนเขาสูการลงมือปฏิบัตินําไปสูการพัฒนาความสัมพันธ

ฝมือของนักเรียนในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น ซ่ึงเปนการเกิดประสิทธิภาพจริง 

นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันกระตุนใหเกิดการลงมือปฏบิติั 

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ

อยูในระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และมี

ความคงทนในการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่กําหนด 

จากการเรียนการสอนรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-

2109) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุม 1-4 ซ่ึงเนนกระบวนการเรียนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริง นักเรียนสามารถคนควาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน ผูรู 

แหลงเรียนรูจากส่ือ ICT คลิปวีดีโอ โดยครูผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําและ

เปนที่ปรึกษา โดยผูเรียนสามารถทบทวนลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เพราะผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวย

ตนเอง จึงทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากขึ้น สงผลใหผูเรียนเกิด

ความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียน

ตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญในการทําชิฟฟอนเคกโดยการลงมือ

ปฏิบัติ 

2. เพื่อศึกษาการจดจําและการแกปญหาในการทําชิฟฟอนเคก

โดยการลงมือปฏิบัติ 

3. เพื่อนําไปสูการปฏิบัติแบบมืออาชีพในการทําชิฟฟอนเคก 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สามารถแกปญหาการทํางานไมเปนขาดทักษะการลงมือปฏิบติั 

อยูในระดับดี พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1-4 ในรายวิชาเคกและการ

แตงหนาเคก (20404-2109) เมื่อเรียนลงมือปฏิบัติ มีพฤติกรรมการเรียนรู

โดยรวมอยูในระดับดี 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1-4 ในรายวิชาเคกและการ

แตงหนาเคก (20404-2109) ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบลง

มือปฏิบัติ อยูในระดับดี 
 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานอาหาร

และโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 327 คน ใน

รายวิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-2109) 

เครื่องมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ รายวิชาเคกและการ

แตงหนาเคก (20404-2109) ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูมีสัดสวนการจัดการ

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ รอยละ 100 โดย

ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ผลการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคกและการ

แตงหนาเคก (20404-2109) ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 

จํานวน 40 ขอ ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีคาดัชนี

ความสอดคลองต้ังแต .50 ขึ้นไป มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 มีคา

อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

(KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน) เทากับ 0.81 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรมการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเคกและการแตงหนา

เคก (20404-2109) ผูศึกษาไดไดดําเนินการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และการจัดการเรียน

การสอน วิธีการ/ส่ือ นวัตกรรมที่เลือกใช 

1.2 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2564 

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-2109) 

1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหารายวิชาเคก

และการแตงหนาเคก (20404-2109) 

1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนโดยการ

สอดแทรกการมีวินัย จํานวน 1 แผน รวม 108 ชั่วโมง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองและความ

เหมาะสมระหวางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 

และการวัดผลประเมินผล 

1.7 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ป รับปรุงแกไขแลวเสนอ

ผูเชี่ยวชาญอีกคร้ัง 
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2. ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนใหรับรูถึงวัตถุประสงค รายละเอียด 

ขั้นตอนการเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

3. ผูวิจัยทําการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

(Offline) และเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน (Online) ตามแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-2109) ซ่ึงจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานแนวต้ัง (Vertical Blended Learning) 

ในอัตราสวน 50 : 50 

4. ระหวางดําเนินการวิจัย ผูวิจัยทําการประเมินการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนเปนรายบุคคล 

โดยจะบันทึกลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น 

5. เมื่อส้ินสุดการวิจัย ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาเคกและการแตงหนาเคก (20404-2109)  

6. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงแยงออกเปน 2 

สวน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปด และแบบสอบถามความพึง

พอใจปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่น ๆ 

7. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาพฤ ติกรรมการเรียนของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1-4 

จํานวน 127 คน ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด รอย

ละ 97.70 รองลงมาคือความรวมมือในการทํางานกลุม รอยละ 96.77 การ

เขารวมกิจกรรม รอยละ 96.77 การสงงานตามเวลา รอยละ 95.39 การ

แสดงความคิดเห็น รอยละ 29.95 การต้ังคําถาม รอยละ 5.99 และการ

โพสต แชรเนื้อหา รอยละ 3.69 เรียงตามลําดับ ผูวิจัยพบวา นักเรียนมี

พฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด เนื่องจากคําถามจะเปนส่ิงที่กระตุนให

ผูเรียนอยากเรียนรู โดยส่ิงที่อยากเรียนรูดังกลาวจะตองเร่ิมมาจากปญหาที่

เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1-4 จํานวน 127 คน 

ที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเพื่อน

ชวยเพื่อน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1.  กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ตมแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อนใหกับ

ผูเรียนอยางละเอียด เพื่อใหผูเรียนเขาใจและศึกษาบทเรียนไดอยางถูกวิธี 

 

ขอเสนแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนกับการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ

สังคมออนไลนเพื่อใชในการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ ในรายวิชาตาง ๆ 

3. ควรมีการศึกษาการใชการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนการ

สอนแบบอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบวาวิธีใดจะเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนมากที่สุด 

4. ควรมีการศึกษาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมการเรียนผูเรียน

ที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนตอไป 

5. ควรหาเทคนิคหรือวิธีการที่จะสงเสริมพฤติกรรมการเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนผานเครือขายสังคมออนไลนใหมีพฤติกรรมการแสดงออกดาน

การต้ังคําถาม การโพสต และการแชรเนื้อหา เพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดเห็นพัฒนาการการทําชิฟฟอนเคกโดยการลงมือปฏิบัติของ

ผูเรียน 

2. ไดเห็นการจดจําและการแกปญหาในการทําชิฟฟอนเคกโดย

การลงมือปฏิบัติของผูเรียน 

3. ไดเห็นการปฏิบัติแบบมืออาชีพในการทําชิฟฟอนเคกของ

ผูเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด

ไวรัสโควิด-19 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

 

ผูวิจัย  นางสาวณัฐสุดา  คงทอง 

ตําแหนง  ครูพิเศษสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมีการนํารูปแบบและเทคนิควิธีการ

สอนเพื่อใหสนองตอบตอการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการแขงขันของ

ประเทศทั้งดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การปรับตัวตอการ

กระจายความรู การเชื่อมโยงความรูดานตางๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก การนํา

เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการศึกษานั้นสามารถ

ทําไดหลายรูปแบบ ต้ังแตการนํา คอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณในการสอน 

มาพัฒนาเปนส่ือการสอนในทุกระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเปนส่ือกลางใน

การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอน ผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมมีขอจํากัด

ในเร่ืองเวลาและสถานที่เปนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการ

เรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูและสงขาวสารถึง กัน
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ไดยางรวดเร็วกอให เกิดสังคมแหงการเรียนรู ในการเรียนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการสอนแบบใหมอีกรูปแบบหนึ่ งภายใตกระแสแหง

พัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนรูปแบบของการบูรณาการปรับ

ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูทีกาวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูมาก

ยิ่งขึ้น ซ่ึงรูปแบบดังกลาวนี้เรียกวา “การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended 

Learning)” เปนนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล (Module) การเรียน

การสอนหลายรูปแบบเขาดวยกัน เปนลักษณะของการ ผสมผสานการเรียน

ทางไกล (Distance Learning) ผานระบบเครือขาย Online รวมกับการ

เรียนแบบ เผชิญหนา (Face to Face) ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

มากกวาการนั่งฟงการบรรยายในชั้น เรียนปกติ ท้ังนี้จะใหความสําคัญกับ

การเลือกใชส่ือที่เหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรูใน ลักษณะ

ตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยเทียบเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 สามารถทํา

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการดีขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือในการวิจัย 

1.  ใบรายชื่อนัก เรียนระดับ  ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 

2. ส่ือการสอนแบบผสมผสาน ที่พัฒนาโดยผูวิจัย 

3. แบบทดสอบรายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน 
 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่ 

เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2. สรางแบบบันทึกคะแนน และส่ือการสอนแบบผสมผสาน เพื่อ

ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวบขอมูล แลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

3. นําแบบบันทึก และส่ือการสอน ที่ไดรับคําแนะนําไปปรับปรุง

แกไขเปนฉบับจริง 

4. นําแบบบันทึกคะแนนส่ือการสอนฉบับสมบูรณไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเร่ือง การจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน เนื่องจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19  

เพื่ อพัฒนาทั กษะการเรียน รู ในศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 

จํานวน 37 คน ทําแบบทดสอบกอน-หลังเรียนรายวิชาการถนอมอาหาร

เบื้องตน พบวาผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูและ ทําคะแนนผานเกณฑมา

ขึ้นเมื่อเทียบกับผลการเรียนกอนเรียน สรุปไดวาครูผูสอนนําการจัดการเรียน 

แบบผสมผสานมาใชกับนักเรียนทําใหนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและ

โภชนาการกลุม 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และเปนที่พึงพอใจของ

กลุมนักเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนแบบผสมผสานอยูในระดับดีมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

หากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาไดต่ืนตัวอยูเสมอ

หรือมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 

เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อหรือจําเจ ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมหรือการทดสอบอยู

บอยคร้ังเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4. นักเรียนมีส่ือการเรียนที่หลากหลายและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น 

5. นักเรียนมีการพัฒนาโดยใชทักษะในการเรียนรู 3R 8C 

6. นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสาน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
 

การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรม 

ที่ไดรับการสอนโดยการใชชดุการสอนการแกะสลักผักและผลไม 
 

ผูวิจัย นางสาวภรพณา  สุขใส 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 (คหกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

3 พ.ศ.2553) ไดกลาววา การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง

วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรูและปจจัย เกื้ อหนุนใหบุคคลเรียน รูอยางตอ เนื่องตลอดชีวิต 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุงเนนในดานของการถายทอด

ความรูดานวิชาชีพ ใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และนํามา

เปนแนวทางในการปฏิบัติตนทางดานวิชาชีพ มีคุณภาพที่ดีเพื่อที่จะออกไป

แขงขันในตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพและสามารถอยูรวมกับคนในสังคมได

อยางมีความสุข 

ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชางานแกะสลัก ซ่ึงมีหลักการและความมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามี

ความสมบูรณพรอมทั้งดานวิชาชีพ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข และเนื่องจากการเรียนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเปนการ

เรียนท่ีเนนการปฏิบัติ ตองอาศัยการฝกฝน และใชระยะเวลานานในการ

ปฏิบัติใหไดชิ้นงานท่ีสวยงาม สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับ

คะแนนที่ ตํ่า ผูวิจัยไดตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว จึงไดหาแนว

ทางแกไขปญหาเพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะ และมี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลอื่นได และสงผลให

ผูเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความรูสึกอยากที่จะมา

เรียนและยังเปนการชวยลดปญหาการออกกลางคัน จึงไดจัดการสอนโดย

การใชชุดการสอนการแกะสลักผักและผลไมในรายวิชางานแกะสลัก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร ที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการสอนการแกะสลักผักและผลไม 
 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ไดจากการศึกษามาประยุกตเปนแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล 

3. นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลขอคําเสนอแนะ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนําเขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานรายบุคคลที่ ไดทําการ

ปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกคร้ัง 

5. ตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตาม

ขอเสนอแนะ 

6. จัดพิมพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามฉบับ

สมบูรณและนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักเรียนปฏิบัติชิ้นงานตามที่ครูมอบหมายในการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน และใหนักเรียนที่เรียนวิชางานแกะสลัก ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 29 คน ทําชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายสงชิ้นงาน

ภายในชั่วโมงเรียน หลังจากนั้นครูใหคะแนนชิ้นงานตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

2. ผูวิจัยรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาทํา

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแต

ละชิ้นงาน 

2. นําขอมูลมารวบรวมแลวสรุปเปนคาคะแนน (สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล) 

2.1 คารอยละ 

2.2 คาเฉล่ีย 

2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. นําขอมูลที่ไดมาแปรผลเปนเกรด 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก โดย

วิธีการใชชุดการสอนการแกะสลักผักและผลไม สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร พบวา การ

พัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา

งานแกะสลัก โดยวิธีการใชชุดการสอน พบวา การพัฒนาทักษะและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการสอนการแกะสลัก

ผักและผลไม โดยเรียงตามลําดับดังนี้ การแกะสลักลายดอกรักเร ลายดอก 

คชกริช การแกะสลักใบ และแกะสลักดอกบัวสาย อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 รองลงมาคือการกะสลักดอก

กุหลาบและดอกผีเส้ือ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.85 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.97 ดอกขาแบบเซาะรองสองรองและดอกขาแบบเซาะรองสอง

ชั้น อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 และตํ่าที่สุด

คือ แกะสลักลายรวงขาวและดอกขาแบบเซาะรองหนึ่งรอง อยูในระดับปาน

กลาง คาเฉล่ีย 2.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ตามลําดับ 

โดยคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชชุดการสอน 

คิดเปนรอยละ 74.50 คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุด

การสอน คิดเปนรอยละ 84.40 ซ่ึงชี้ ใหเห็นวา การพัฒนาทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอน ในรายวิชางาน

แกะสลัก มีคะแนนสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 0.90 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ครูผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ

กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

2. ใชชุดการสอนสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชชุด

การสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใชชุดการสอนไป

ประยุกตใชในชั้นเรียนและรายวิชาอื่น ๆ 

2. ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก โดยใชชุด

การสอนการแกะสลักผักและผลไม สําหรับนักเรียนระดับระกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการดูแลเด็ก 

หนวยการเรียนรูเรื่องพัฒนาการเด็กแตละวัย ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวิลาวัลย  เกตุแกว 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนการสอน ส่ือที่ใชในการเรียนการสอนใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อหาไดงายขึ้น จนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนนั้น มีหลายชนิดให

เลือกใชในการนํามาถายทอดความรูตามความถนัด และความเหมาะสมของ

เน้ือหาการเรียนการสอน โปรแกรมนําเสนอที่ไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน 

ไดแก โปรแกรม PowerPoint ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชงานงาย ไมยุงยาก 

รูปแบบการนําเสนอมีสีสันสวยงาม มีความนาสนใจ สามารถทําใหตัวอักษร 

และภาพเคล่ือนไหวได ทําใหงานที่นําเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น เหมาะสําหรับ

การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆไดดี ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนมีการพยายามใชส่ือที่เปนตัวกลาง เพื่อทําใหนักศึกษาไดเขาใจใน

เนื้อหารายวิชานั้นๆ ไดเขาใจไดงาย นาสนใจมากขึ้น ครูใชส่ือการสอนใน

หลายรูปแบบ เชน ส่ือ PowerPoint บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือส่ือ

ที่เปนส่ิงประดิษฐ เปนตน ครูผูสอนไดสรางส่ือเหลาน้ี โดยใชหลักของ

ความคิดสรางสรรค เขาใจในเนื้อหา เพื่อทําใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซ่ึงปจจุบันการสรางส่ือ PowerPoint 

เพื่อทําใหนักศึกษาเรียนรูกําลังเปนที่นิยมกันมาก เพราะ PowerPoint เปน

โปรแกรมที่ใชงาย และสามารถ สรางงานที่นาสนใจ และสวยงามได 

ผูวิจัยไดสอนวิชาการดูแลเด็กที่เปนวิชาที่มีขอมูลจํานวนมาก และ

ยากที่จะเขาใจ จึงตองการสรางความสนใจ และโนมนาวใหผูเรียนสนใจที่จะ

ศึกษา โดยวิชาวิชาการดูแลเด็ก ในเร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย ดังนั้นผูวิจัย

จึงเกิดความสนใจที่จะทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการดูแลเด็ก หนวยการเรียนรูเร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร จํานวน 30 คน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน 

โดยใชส่ือ PowerPoint เร่ือง พัฒนาการเด็กแตละวัย 

2. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพ อใจที่ มี ต อ ส่ื อ  PowerPoint เร่ือ ง 

พัฒนาการเด็กแตละวัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 

2. แบบทดสอบ เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวยั 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอส่ือการสอน PowerPoint 

เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวยั 

 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สราง

ไฟล PowerPoint ที่เปนเนื้อหาเร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 

2. ทําแบบทดสอบ เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย นําแบบทดสอบ

นี้ไปวัดความรูนักศึกษากอนเรียน และหลังเรียนโดยใชส่ือ PowerPoint 

เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 

3. ทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอส่ือการสอน Power 

Point เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย นําแบบสอบถามนี้ไปใหนักศึกษาที่เปน

กลุมตัวอยางตอบ หลังจากนักศึกษาไดเรียนโดยใชส่ือ PowerPoint แลว 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2. ผูวิจัยใชส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย  ใน

การสอน 

3. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

4. แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบ เพื่อวัดความพึงพอใจที่มี

ตอส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 

5. นําขอมูลที่ไดมาหาคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็ก

แตละวัย 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของความพึงพอใจที่มีตอส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากการสอนโดยใชส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแต

ละวัย พบวา คาเฉล่ียคะแนนกอนเรียน คือ 7.11 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คือ 1.88 ( X  = 7.11, S.D = 1.88)  และ คาเฉล่ียคะแนนหลัง

เรียน คือ 16.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.28 ( X  = 16.66 , S.D 

= 1.28) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนกอนเรียนและคาเฉล่ียคะแนน

หลังเรียน พบวา มีคา t-test เทากับ -30.755 และคา Sig. เทากับ .00 

แสดงวา การใช ส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย ทําให

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. การสํารวจความพึ งพอใจ ท่ี มีตอ ส่ือ  PowerPoint เร่ือ ง

พัฒนาการเด็กแตละวัย พบวา เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียรายขอ คือ ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ นาสนใจ และสรางการรวมเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ืออยูในระดับมากที่สุด 

และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ จากการเรียนรูจากส่ือ ทําใหนักศึกษามีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. นําส่ือ PowerPoint ในงานวิจัยไปใชกับนักศึกษารุนตอไป 

2. ควรมีการทําส่ือ PowerPoint ในรายวิชาอื่น ๆ 

3. ควรทําส่ือการเรียนการสอนประเภทอื่น ๆ เชน บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หรือส่ิงประดิษฐ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน 

โดยใชส่ือ PowerPoint เร่ืองพัฒนาการเด็กแตละวัย 

2. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่มีตอส่ือ PowerPoint เร่ือง

พัฒนาการเด็กแตละวัย 

_______________________________________________________ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสื่อประสมเรือ่งการวาดภาพระบายส ี

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายฮาซัน  ใบเต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  คอบ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ การเหน็ภาพรวม การสังเกต

รายละเอียด สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพื้นฐานการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาการนําความรูความสามารถไปใชในการฝกเทคนิคส่ือผสม 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และปรับปรุงขอมูลที่ไดรับจาก

การเรียนรูส่ือประสมการเขียนลวดลายดวยสีดีขึ้น   
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564  
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มี 2 ชนิด คือ 

1. บทเรียนส่ือประสม จาํนวน 12  ชุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกคหกรรม

ศาสตร ทําแบบสอบถาม 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลอยางสมบูรณมาทํา

การวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใช

คาเฉล่ีย 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  เปนคําถามแบบมาตรฐาน

สวนประมาณคา  (Rating Scale)  5 ระดับ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

พัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต

รายละเอียด สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพื้นฐานการศึกษา
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ตอหรือประกอบอาชีพได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน การฝกเทคนิคการ

ใชสี การใชวัสดุ ทั้งดานความรู ทักษะ และประสบการณเพิ่มเติม 

2. นําขอมูลที่ไดรับไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรุงการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน รายวชิาใบตองและแกะสลักเพ่ืองานอาหาร ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปยรัตน  รอดแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัย

ในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า นักเรียนหนีเรียน ไมสนใจเรียน 

ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

วิชาการจัดดอกไมเปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไป

เกี่ยวกับการจัดดอกไม การเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม ดังนั้น จึง

เปนเร่ืองท่ีคอนขางยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจ ซ่ึงที่ผานมา

ประสบปญหานักเรียนมีระดับความรูเร่ืองหลักการและกระบวนการการจัด

ดอกไมนอย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ โดยพิจารณาจาก

คะแนนสอบวัดผลการเรียน เร่ืองการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน ในฐานะครูผูสอน

และรับผิดชอบวิชาการจัดดอกไม จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือนวัตกรรม

เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาใบตองและ

แกะสลักเพื่องานอาหาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรมศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 25 คน 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยนี้มี 2 ชนิด ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อนชวยเพื่อน เร่ือง ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับการจัดดอกไมของนักเรียน  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาใบตองและ

แกะสลักเพื่องานอาหาร เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 2 คร้ัง จํานวน 4 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผู วิจั ย ดํ า เนิ นการวิ เคราะห เป รียบ เที ยบ  โดย ใช โป รแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอน-หลังการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยใช

แบบทดสอบ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ ผลการวิจัยพบวา สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ครูผูสอนควรจัดวิธีการเรียนการสอนเพอใหการจัดการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการทําวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับการสรางรูปแบบวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนทีม่ีตอครูผูสอน 

ในรายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 

ผูวิจัย นายณัฐพงศ  พลโคตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 ซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ระดับ ปวส. จึงไดทําการวิจัยความพึ่งพอใจของผูเรียนพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนําผล

การศึกษาไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอพฤติกรรมการสอน

ของครูผูสอน รายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อนําผลการศึกษาไป

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนของครู 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 18 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรมการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประกอบดวยความพึง

พอใจ 5 ดาน มีขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คือ ดานการเตรียมการสอน ดาน

ความประพฤติท่ัวไป ดานการปฏิบัติตอผูเรียน ดานการวัดและประเมินผล 

และดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู ลักษณะคําถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงคําถามครอบคลุม

ประเด็นดานความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนในรายวิชา

การพัฒนาความคิดสรางสรรค ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายที่ใชในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 18 คน ในการสรางแบบสอบถามผูวิจัย

ไดจัดทําเคร่ืองมือสํารวจความพึงพอใจที่มีตอพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอ

ครูผูสอนในรายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยแบงคําถามออกเปน 

3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนขอ

คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนใน

รายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตรา

สวน (Rating Scale) จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการสอน ดาน

ความประพฤติทั่วไป ดานการปฏิบัติตอผูเรียน ดานการวัดและประเมินผล 

และดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู โดยในแตละขอ

คําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยใน

สวนของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติวิเคราะหหาคาความถี่ 

คารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และสวนของพึงพอใจที่มี

ตอพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนในรายวิชา การพัฒนาความคิด

สรางสรรค ใชคาความถี่ คาเฉล่ีย นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ

เรียง โดยใชสูตรคํานวณ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 18 คน ที่มีตอพฤติกรรมการ

สอนของครูผูสอน รายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา 

ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 90 เพศชาย 

รอยละ 10 อายุ 18 ป รอยละ 22 และอายุ 19 ป คิดเปนรอยละ 73 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการศึกษาและเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลพื้นที่ภาคสนาม ควรจัดทําขึ้นตอนเก็บขอมูลใหดี 

2. ขอเสนอแนะจากปญหาและการแกปญหา 

2.1 การสาธิต ครูผูสอนตองมีบุคลิกที่ดี มีการนําเสนอตอง

นาสนใจ 

2.2 วิชาที่ปฏิบัติ ควรสอนโดยการสาธิตและให ผูเรียนได

เรียนรูไปพรอมกับครู 

3. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาการ

พัฒนาความคิดสรางสรรคในคร้ังตอไปควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นนั้นเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถบงช้ีถึงพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อนําไปปรับปรุง

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน และพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูที่เนนคุณภาพของผูเรียนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. สามารถนํ าผลการศึกษาไปพัฒนาคุณ ภาพ ในการจั ด

กระบวนการเรียนการสอนของ สถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกได 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการแกะสลักผักผลไม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 

ที่ไดรับการสอนโดยการใชชดุการสอนการแกะสลักผักและผลไม 
 

ผูวิจัย นางสาวมณฑา  ยี่หาญ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

3 พ.ศ.2553) ไดกลาวไววา การศึกษาหมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู  การฝก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา ทาง

วิชาการ การสราง  องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรูและปจจัย เกื้ อหนุนใหบุคคลเรียน รูอยางตอ เนื่องตลอดชีวิต 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.2542) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมุงเนนในดานของการถายทอด 

ความรูดานวิชาชีพ ใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และนํามา

เปนแนวทางในการปฏิบัติตนทางดานวิชาชีพ มีคุณภาพที่ดีเพื่อที่จะออกไป

แขงขันในตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพและสามารถอยูรวมกับคนในสังคมได

อยางมีความสุข 

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชางานแกะสลัก ซ่ึงมีหลักการและความมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามี

ความสมบูรณพรอมทั้งดานวิชาชีพ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข และเนื่องจากการเรียนของแผนกคหกรรมศาสตร เปนการเรียนที่

เนนการปฏิบัติตองอาศัยการฝกฝน และใชระยะเวลานานในการปฏิบัติใหได

ชิ้นงานที่สวยงาม สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับคะแนนที่ ตํ่า  

ผูวิจัยไดตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว จึงไดหาแนวทางแกไขปญหา

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลอื่นได และสงผลใหผูเรียนมีทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความรูสึกอยากที่จะมาเรียนและยังเปนการ

ชวยลด  ปญหาการออกกลางคัน จึงไดจัดการสอนโดยการใชชุดการสอน

การแกะสลักผักและผลไม ในรายวิชางานแกะสลัก 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการแกะสลัก ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ที่

ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนการแกะสลักผักและผลไม  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 36 คน (เลือกแบบเฉพาะเจาะจง) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแกะสลัก 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

ผูศึกษาจะดําเนินการดัดแปลงเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนการสรางและ

พัฒนาเปนแบบประเมินการผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ที่เกี่ยวของ  

2. นําเนื้อหาที่ไดจากการศึกษามาประยุกตเปนแบบประเมินการ

ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

3. นําแบบประเมินการผลการปฏิบั ติงานรายบุคคลขอคํา

เสนอแนะผูเชี่ยวชาญ แลวนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  

4. นําแบบประเมินการผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ที่ไดทําการ

ปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกคร้ัง 

5. ตรวจสอบแบบประเมินการผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตาม

ขอเสนอแนะ  

6. จัดพิมพแบบประเมินการผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ฉบับ

สมบูรณ และนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี ้

1. นักศึกษาปฏิบัติชิ้นงานตามที่ครูมอบหมาย ในการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน  และใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 ทําชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายสงชิ้นงานภายในชั่วโมงเรียน 

หลังจากนั้นครูใหคะแนนชิ้นงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2. ผูวิจัยรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาทํา

การวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยมีขั้นตอนการ

วิเคราะหดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แตละชิ้นงาน 

2. นําขอมูลมารวบรวมแลวสรุปเปนคาคะแนน 

3. นําขอมูลมาแปรผลเปนเกรด 
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สรุปผลการวิจัย 

1.  การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการแกะสลัก 

โดยวธิีการเรียนรูแบบรวมมือและบูรณาการกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนสําหรับ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวานักศึกษา จํานวน 36 คน

นักเรียนปฏิบัติไดดี จํานวน 30 คน รอยละ 83.88 นักเรียนปฏิบัติไดพอใช 6 

คน รอยละ 16.66 นักเรียนควรแกไขปรับปรุง (ไมมี)  

5.2 ผลความพึงพอใจของผูเรียนวิชาการแกะสลัก ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ที่ไดรับการสอน

โดยใชชุดการสอนการแกะสลักผักและผลไม สรุปไดดังนี้ การเก็บรวบรวม

ขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ขอมูลที่สมบูรณ จํานวน 100 ชุด คิดเปน

รอยละ 100 ดานเพศของผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ  

67.57 และเพศชาย รอยละ 32.43  ดานอายุของผูตอบแบบประเมินสวน

ใหญมีอายุ 15-18 ป รอยละ 100 ดานศาสนาผูตอบแบบประเมินสวนใหญ

นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 91.89 รองลงมาศาสนาคริสต รอยละ 5.41 และ

นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 2.70 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมิน

ความพึงพอใจการสอนโดยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือและบูรณาการกิจกรรม

เพื่อนชวยเพื่อนพบวา  โดยเรียงตามลําดับไดดังนี้  นักเรียนรูสึกพึงพอใจตอ

การศึกษาแบบวิธีการเรียนรูแบบรวมมือและบูรณาการกิจกรรมเพื่อนชวย

เพื่อน อยู ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.700, S.D. = 0.463)  รองลงมา 

สงเสริมใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น อยูในระดับ

มากที่สุด ( = 4.595, S.D. = 0.498) สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะใน

กระบวนการเรียนรูมากขึ้น อยูในระดับมากที่ สุด ( = 4.541, S.D. = 

0.505)  และสงเสริมใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน

คุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้ น  ส งเส ริมให นัก เรียนไดแลกเป ล่ียน

ประสบการณในการทํางานซ่ึงกันและกัน อยูในระดับมาก ( = 4.432, 

S.D. = 0.555,0.689) ตามลําดับสําหรับขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวาการสอน

โดยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือและบูรณาการกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน สงผล

ใหกระบวนการทํางานรวมมือกันทําใหการทํางานเสร็จไมทันตามกําหนด

และจํานวนสมาชิกในกลุมการทํางานรวมมือกันมีสมาชิกที่มากเกินไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ

กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

2. ครูผูสอนควรจัดทําเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใชใน

การเรียนการสอนแบบรวมมือและกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  

3. การนํารูแบบการเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการเรียนการสอน

ควรสรางความเขาใจกับนักเรียนวาทุกคนตองมีการชวยเหลืองานของกลุม 

นักเรียนที่เรียนออนควรมีการปฏิบัติกิจรรมรวมกับนักเรียนที่เรียนเกงหรือ

นักเรียนที่เรียนปานกลาง เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาเพื่อกลุมจะไดรับ

ความสําเร็จ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ครูผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ

กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

2.  ครูผูสอนควรจัดทําเคร่ืองมือที่มีความหลากหลาย เพื่อใชใน

การเรียนการสอนแบบรวมมือและกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  

3.  การนํารูแบบการเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการเรียนการสอน

ควรสรางความเขาใจกับนักเรียนวาทุกคนตองมีการชวยเหลืองานของกลุม 

นักเรียนที่เรียนออนควรมีการปฏิบัติกิจรรมรวมกับนักเรียนที่เรียนเกงหรือ

นักเรียนที่เรียนปานกลาง เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาเพื่อกลุมจะไดรับ

ความสําเร็จ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน รายวชิางานมาลยั ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนงานมาลัย 
 

ผูวิจัย นายณรงคกร  ทองหมื่น 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัย

ในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า นักเรียนหนีเรียน ไมสนใจเรียน 

ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

วิชางานมาลัยเปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไป

เกี่ยวกับงานมาลัย การเตรียมวัสดุอุปกรณในการรอยมาลัย ดังนั้น จึงเปน

เร่ืองที่คอนขางยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจ ซ่ึงที่ผานมาประสบ

ปญหานักเรียนมีระดับความรูเร่ืองหลักการและกระบวนการแกะสลักนอย 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ

วัดผลการเรียน เร่ืองงานมาลัย ในฐานะครูผูสอนและรับผิดชอบวิชางาน

มาลัย จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ผลของรูปแบบการเรียนการ

สอนทักษะปฏิบัติของซิมพซันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานมาลัย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน วิชางานมาลัย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
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ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 25 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 24 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ชนิด ประกอบดวย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาการจัดดอกไม โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) เร่ือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

การจัดดอกไม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดดอกไม 

รหัสวิชา 2406-1002 เร่ือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 2 คร้ัง ๆ ละ 4 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัย ได ดําเนินการวิเคราะห เป รียบเทียบ โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอน-หลังการเรียน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน โดยใชแบบทดสอบ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชางานมาลัย ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผลปรากฏวา สูงกวากอนการจัดการเรียนรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย พบวา วิธีสอนโดยใชแบบรวมมือแบบแบงกลุม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรจัดวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพสูง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการทําวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับการสรางรูปแบบวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชางานมาลัย สูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานมาลัย ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของซิมพซัน มีเกณฑคะแนนเฉล่ียสูงกวารอยละ 60 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการบัญช ี

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 การบญัช ี

เมื่อนําระบบการเรียนรูดวยสื่อทางอินเตอรเน็ตและการสาธติประกอบการ

เรียนการสอน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

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 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

การบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 ใหผานเกณฑประเมินทุกคน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาการเรียนของ

นักศึกษา โดยการสัมภาษณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 จํานวน 19 คน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา

แบบทดสอบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได

ผูปกครองตอเดือน และอาชีพผูปกครอง เปนคําถามเลือกตอบ 

ตอนที่  2 ชองทางของการศึกษาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 19 คน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ติดตอนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 

เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบทดสอบ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามตอนที่  1 จํานวน 19 ฉบับ และ

แบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ เก็บขอมูลและรับแบบสอบถามและแบบทดสอบ

กลับคืนในวันเดียวกัน 

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 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน โดยคํานวณหาคา

ระดับคะแนน ผลการประเมินเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

19 คน สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบทดสอบตอน

ที่ 2 นักศึกษาที่ตอบทั้ง 2 ตอนมีทั้งหมด 19 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 เปนนักศึกษา

เพศหญิง รอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 40 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

งานบัญชี อยู ในเกณฑดีเยี่ยม สรุปสามารถแกปญหาการเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑดีมาก และดีเยี่ยม ในจํานวนท่ีเทากัน ผู เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไป จํานวน 18 คน รอยละ 94.74 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งน้ี 

รูปแบบของการเรียนการสอนควรมี เคร่ืองมือและอุปกรณที่

หลากหลายและพรอมมากกวานี ้

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แหลงตาง ๆ เพื่อชวยใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 

2. ควรศึกษาและเตรียมความพรอมของอุปกรณและสัญญาณ

อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรที่รองรับนักศึกษาในการคนความากกวานี้ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. รูปญหาในการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 

กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2565 ผานเกณฑการประเมินทุกคน 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 3 

ปการศึกษา 2564 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวัลนี  บุญศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูที่มีความซ่ือสัตย มีวินัย และ

รับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 33 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 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

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 3 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 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชตีนทุน 1 

เรื่องการบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ผูวิจัย นางสุนิสา  พละศึก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

ปที่ทําวิจยั 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝรูที่จะศึกษา

ครูผูสอนจะถายทอดความรูใชวิธีการบรรยายหรืออธิบายสอนใหนักศึกษา

และนักศึกษาจะไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนจึงสงผลใหเกิดความ

เบื่อหนายและไมนาสนใจทั้งผูสอนและผูเรียน 

ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง 

การบัญชีตนทุนงานส่ังทํา สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการเรียน

การสอนแนวทางแกปญหาไดแกการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะมาชวยในการ

จัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยใหผูเรียนมีสวน

รวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรูดวยตนเองจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความแตกตางของผูเรียน

โดยวิธีการแบบฝกทักษะ การบัญชีตนทุนงานส่ังทํา เนนกระบวนการคิดการ

ลงมือปฏิบัติและการสรางองคความรูดวยตนเองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง 

การบัญชีตนทุนงานส่ังทํา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอน-หลังเรียน 

วิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ืองการบัญชีตนทุนงานส่ังทํา ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง การบัญชีตนทุนงานส่ังทํา ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง การบัญชี

ตนทุนงานส่ังทํา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปที ่1 สาขาบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง การบัญชีตนทุนงานส่ังทํา 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การจัดทําแบบฝกปฏิบัติ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส ) 

พุทธศักราช 2563 คูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

1.2 ศึกษาวิธีการจัดทําแบบฝกปฏิบัติจากหนังสือเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3 วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 

1.4 กําหนดจุดประสงคทั่วไปจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ตองการเนน 

1.5 กําหนดโครงสรางและเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

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 
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2.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความยาก

งาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยพิจารณาวาขอใดที่นักศึกษาตอบถูก

มากตัดออกขอใดที่นักเรียนตอบถูกนอยตัดออก 

2.8 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหไดไปปรับปรุงใหมจัดพิมพเปน

ฉบับสมบูรณนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นํ าแบ บ ฝ ก เส ริม ทั ก ษ ะ ไป ใช จ ริ งกั บ นั ก ศึ กษ าระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหนักศึกษาศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของเร่ืองการบัญชี

ตนทุนงานส่ังทํา 

1.2 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง การบัญชี

ตนทุนงานส่ังทํา 

1.3 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแบบฝกเสริมทักษะที่กาํหนด 

1.4 ครูตรวจสอบการฝกปฏิบัติของนักศึกษาอยางใกลชิดและ

ทําการแกไขทันทีเมื่อพบวานักศึกษาทําผิดเพื่อใหแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

1.5 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. ครูนํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

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

ใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 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 เร่ือง รายงานตนทุนการผลิต โดย

การหาผลตางระหวางคาเฉล่ีย (พรรณีลีกิจวัฒนะ, 2551 : 145-146) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เร่ือง การบัญชี

ตนทุนงานส่ังทํา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชีที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะพบวาผลสัมฤทธิ์ของคะแนน

ทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 3.84210 (σ = 2.02) สวนผลสัมฤทธิ์ของ

คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 7.36842 (σ = 1.02) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง รายงานตนทุนการผลิต ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชีที่สอนโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 มี

คาเฉล่ียสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยู 3.52632 คะแนน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช 

1.1 ผลการวิจยัที่ไดรับในคร้ังนี้นําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอื่นโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู 

1.2 หัวขอที่นาสนใจในการทําวิจัยในคร้ังตอไปคือการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู วิชาการบัญชีตนทุน 2 สําหรับนักเรียนระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

1.3 ควรมีการนําผลงานวิจัยในคร้ังนี้ไปตอยอดในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขางานอื่นใน

ภาคเรียนตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ปญหาทุกปญหาของนักศึกษาสามารถนาํมาทําวิจัยได 

2.2 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบ Hard copy เชน การจัดทําจดหมายขาวจัดนิทรรศการ

มุมเอกสารประชาสัมพันธผาน Website ของสถานศึกษาเพื่อเปนการสราง

องคความรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

2.3 ควรมีการอบรมพัฒนาการจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอน

หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูอาจารยที่สนใจการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจัยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรยีนดวยระบบออนไลนในรายวิชาบญัช ี

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววัชรี  ฮ่ันววิัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันที่การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดวยโรคที่รุนแรงอาจ

ถึงแกชีวิต สามารถติดตอกันไดงายผานการสัมผัสตัวสารคัดหล่ัง หรือละออง

ที่กระจายผานการจาม หายใจในอากาศ การรวมตัวกนัก็ทําใหการแพรระบาด

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและกระจายทั่วทุกประเทศ ทําใหวิถีชีวิตของทุกคนใน

โลกตอนนี้เปล่ียนแปลงไป การเผชิญกันซ่ึงหนาก็เกิดความเส่ียงในการติดตอ

มากขึ้น การเรียนของนักศึกษาเปนการรวมตัวของคนมากมาย ทําใหความ

เส่ียงตอโรคมีมากขึ้น การเรียนการสอนจึงตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

โดยเปล่ียนจากการเรียนปกติเปนการเรียนออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

และใชอุปกรณสารสนเทศอยางคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็บเล็ต โดย

อาศัยโปรแกรมหรือบริการที่ใชสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ซ่ึงเปน

การเรียนที่สะดวก สามารถเขาถึงไดจากทุกที่  ทุกเวลา แตการเรียนที่

แตกตางจากการเรียนในหองเรียนที่สามารถเรียนที่ใดก็ได ความเปนสวนตัว

สูง ผูสอนไมสามารถควบคุมหองเรียนไดโดยงาย อาจทําใหประสิทธิภาพใน
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การเรียนของนักศึกษานอยกวาการเรียนในหองเรียนที่ผูสอนสามารถสังเกต

และควบคุมหองเรียนได จากปญหาระหวางการเรียนออนไลนที่เกิดขึ้น ทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียน อาจสงผลตอพฤติกรรมการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยพฤติกรรม

การต้ังใจเรียนเปนพฤติกรรมของบุคคลกระทําในลักษณะตาง ๆ ที่แสดง

ความเอาใจใส จดจอกับการเรียน ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอการเรียน และมี

สวนรวมกับการเรียนท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยเรียนออนไลน

ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมตอผานระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปน

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณโควิด-19 ดังนั้น ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนในรายวิชาบัญชี 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนําไปพัฒนาการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนในรายวิชาบัญชี 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวนทั้งหมด 167 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 100 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยขอคําถาม

อยูภายใตเนื้อหาของนิยามศัพทเฉพาะในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 

สวน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ใชใน

การเรียนออนไลน และอุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนในปจจุบัน 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนใน

รายวิชาบัญชี ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 20 

ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวจิัยสรางขึ้นดําเนินการเก็บขอมูลกับ

กลุมตัวอยางดวย Google Form และมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมี

คุณภาพในระดับที่ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยไดรับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมา 

จํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดเรียงและนํามาตรวจสอบ

ความถูกตองสมบูรณทั้งหมด 100 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และดําเนินการ

ลงรหัส 

3. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานที่ที่นักศึกษาใชในการเรียนออนไลน และเคร่ืองมือ/อุปกรณ

ที่ใชในการเรียนออนไลนในปจจุบัน โดยใชการแจกแจงความถีแ่ละคารอยละ 

2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนใน

รายวิชาบัญชี ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แสดง

รอยละของกลุมตัวอยางนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 92.0 มีชวงอายุระหวาง 16-20 ป รอยละ 83.0 มี

ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 100 พักอาศัยที่บานของนักศึกษา 

รอยละ 83.0 และใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 83.0 

2. ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ

พฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนในรายวิชาบัญชี ของนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา มีพฤติกรรมการเรียนดวยระบบ

ออนไลนในรายวิชาบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.86 เมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนเปนรายดานทั้ง 2 ดาน 

พบวา ดานการปฏิบัติตนนอกเวลาเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 และ

ดานการปฏิบัติตนในเวลาเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชควรมีสวัสดิการสําหรับ

นักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงอุปกรณและบริการของทาง

วิทยาลัยฯ ที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนดวย

ระบบออนไลนมากขึ้น เชน จัดใหมีการแจกหรือเปดใหมีการยืมอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มการเขาถึงอุปกรณใหสามารถเขาถึงการเรียนไดมาก

ขึ้นอีก และอาจควบคูไปกับเพิ่มรอบการแจกซิมพรอมอินเทอรเน็ตและ

แพคเกจอินเทอรเน็ตใหนักศึกษาที่มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพรอมแลว

สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นอีก รวมไปถึงประชาสัมพันธผาน 

Facebook ของหนวยงานที่ สามารถขาถึ งกลุมนักศึกษาไดงาย โดย

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการเรียนใหงาย สะดวก หรือแนวทางในการ

พัฒนาตนเองผานการแนะนําดวยวิธีตาง ๆ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ

สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น หรือแมแตการจัดอบรมความรูแนวทางการเรียน 

การพัฒนาตนเองของนักศึกษาใหเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทําให

ระดับพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนเพิ่มมากขึ้นถึงระดับมากที่สุดได 
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2. ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนดวยระบบ

ออนไลนในรายวิชาบัญชี ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีมาตรการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน  

2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนในรายวิชาบัญชี เชน 

การเรียนเสริมหรือการเขาคายเพื่อรับความรูเพิ่มเติมที่ เปนกิจกรรม

นอกเหนือจากการเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป 

2.3 ควรมีการขยายกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เชน 

การศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยอื่น ๆ ใหครอบคลุมประชากรทั้งหมด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการเรียนดวยระบบออนไลนใน

รายวิชาการบัญชี ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สามารถนําไปใชปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลนหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการต้ังใจ

เรียนออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

3. สามารถนําวิจัยฉบับนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือตอ

ยอดในการพัฒนาวิจัยที่เกี่ยวของคร้ังตอไปในอนาคต 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชชีั้นสูง 2 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย น.ส.สุกาญจนดา  ยี่สุนแซม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พ.ศ.2563 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา 

การบัญชี กลุม 2 ตองเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 จากการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาในหองเรียนซ่ึงมีจํานวน 35 คน ในชวงสัปดาหที่ 1-6 

ที่ผานมา พบวา มีนักศึกษาบางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า สอบและทํา

แบบฝกหัดไดในระดับนอยถึงปานกลาง และบางคร้ังคะแนนจากการทํา

กิจกรรมแบบฝกหัดและใบงานเกิดจากการดูและคัดลอกมาจากเพื่อน

นักศึกษาที่เขาใจกวา ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไมสมควรและสงผลใหการสอบ

เพื่อเก็บคะแนนยอยไดผลการสอบไมผานเกณฑ เพราะไมสามารถดูจาก

เพื่อนได เพื่อไมใหนักศึกษามีพฤติกรรมซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดังกลาวและการขาดความเขาใจในเนื้อหาการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงคิดหา

วิธีการสอนโดยทดลองใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

(Peer Tutoring) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี 

กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุมที่ 2 ที่กําลังเรียนวิชาการ

บัญชีชั้นสูง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 35 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เร่ือง ความรูเกี่ยวกับการ

บันทึกบัญชีรวมคาโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 2 จํานวน 20 ขอ ทําการทดสอบ

นักศึกษาจํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ ไดจากการทําแบบทดสอบ 

จํานวน 20 ขอ โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน ซ่ึงเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี 

กลุมที่ 2 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 2 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

2. ไดแนวทางการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน นักศึกษา

ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี กลุมที่ 2 เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

_______________________________________________________ 
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ศึกษาผลสัมฤทธิข์องการจดัการเรยีนรูโดยใชสถานการณจําลอง 

ในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏบิัติการวิชาชพีบัญช ีเรื่อง กฎหมายที่นักบญัชี

ควรรู ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 

สาขาวชิาการบญัช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวณี  ฤทธิผล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2565 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการในการจัดการศึกษาตองเปนเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

(มาตรา 7) ในการจัดการเรียนการสอนมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข รูรักษา และสงเสริมหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ

เสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ

ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค 

ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาตรา 24 กําหนดใหสถานศึกษา

และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 2)  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา 3)  

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได

คิดเปนทําเปน รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน

ทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามรถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความ

รอบรู 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ

รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิชาสัมมนา

เชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี รหัสวิชา 3201- 9002 ซ่ึงเปนวิชาชีพเลือก

สําหรับนักเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ฉะนั้นการ

จัดการเรียนการสอนจึงตองมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งดานความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค หลังจากจัดการเรียนการสอนผานไป 3 

หนวยการเรียน พบวาผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม ดีเทาที่ควร 

เนื่องจากเรียนไมเขาใจ จําทฤษฎีไมได ขาดทักษะการบันทึกบัญชี ผูเรียนไม

มีความกระตือรือรนในการเรียน เรียนแลวสรุปบทเรียนและปฏิบัติไมได ไม

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ประเมินหลังเรียนไดคะแนนตํ่า ผูวิจัยจึงไดศึกษา

คนควาวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ พบวา การจัดการเรียน

การสอนโดยใชสถานการณจําลอง เปนการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึง

หลักการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู ดังนั้นใน

กระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอนจะมุงเนนพฤติกรรมระหวาง

ผูเรียนกับครูตลอดกระบวนการ 

จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนของการใชสถานการณจําลอง

ดังกลาว รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่มีขั้นตอนและกระบวนการเปนลําดับ ผูวิจัย

เห็นวาเหมาะสมกับการสอนเนื้อหารายวชิาบัญชี นาจะทําใหผูเรียนสวนใหญ

สามารถเขาใจเนื้อหามากขึ้น 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วิชาชีพบัญชี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางาน

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชสถานการณจําลอง 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชสถานการณจําลอง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 371  คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 24  คน โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ

กลุมที่สอนดวยตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

บัญ ชี  รหั สวิชา 3201- 9002 ระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ น สู ง  

พุทธศักราช 2563 หนวยที่  6 เร่ืองสัมมนาวิชาชีพบัญชี : กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการบัญชี 

2. แบบประเมินผลความรูกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชา

สัมมนาเชิ งปฏิบั ติการวิชาชีพบัญ ชี  รหั สวิชา 3201 - 9002 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 หนวยที่ 6 เร่ืองสัมมนา

วิชาชีพบัญชี : กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชี 

3. แ บ บ ป ระ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอการจัดกิจกรรมการสอนที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังนี้ 

1. เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกการทดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน 

2. เก็บขอมูลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก

ผูเรียนทุกคน 
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การวิเคราะหขอมูล  

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิเคราะหโดยหาคะแนนเฉล่ีย (คา T-

Score) และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (คา T-Score) กอนเรียนและหลัง

เรียนเปนคารอยละ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ใชสถานการณจําลอง เทากับ 58.20 สูงกวากอนเรียน 

เทากับ 16.40 คิดเปนรอยละ 39.23 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในขอที่ 8 

การจัดกิจกรรมสถานการณจําลองทําใหผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น ความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ขอที่ 6 ทบทวน

เพิ่มเติมเนื้อหาโดยครู ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.49 และขอ

ที่ 2 การทบทวนเนื้อหา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.47 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองไป

ทดลองใชกับรายวิชาอื่น  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่

หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมความพรอมของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรูปแบบการสอนโดยใชสถานการจาํลอง 

2. วิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลองไปใชกับรายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน 

โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 7A เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

วิชาการวเิคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 30201-2104 
 

ผูวิจัย นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของ

บุคคลเปนอยางมากเพราะเปนรากฐานสําหรับ ชวยใหบุคคลสามารถกาวไป

ถึงความสําเร็จตามท่ีบุคคลนั้นๆไดคาดหวังเอาไว คือผูใหการศึกษา แก

เยาวชนมีหนาที่ ใหการศึกษา ส่ังสอน อบรมบมนิสัยใหกับบุคคลนั้น ๆ ทั้งใน

ดานจิตใจและความประพฤติ คุณภาพของผูเรียนนอกจากจะเกี่ยวของกับ

องคประกอบในตัวผู เรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ และ

สภาพแวดลอมอื่นแลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนส่ิง

สําคัญยิ่งอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการนําวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

ผูเรียนสามารถ เรียนรูเขาใจในส่ิงที่ตองการใหรู การสงเสริมใหผูสอนได

เขาใจถึงแนวทางการสอนอยางปประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สุ

มิตร คุณานุกร (2542) ไดใหความหมายของการสอนไววา การสอนมิได

หมายถึงการใหวิชาความรูหรือ เนื้อหาเทานั้น แตยังรวมถึงการชวยใหเด็กได

คิด โดยการถามคําถามเด็ก การแนะนําแนะแนวเพื่อชวยเด็กแกปญหา การ

ใหความชวยเหลือแกเด็กดานตาง ๆ และนอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2552) 

ยังไดกลาวไววา การสอนคือ การที่ บุคคลผูหนึ่ง (ครู) นําเอาความรูสึกนึกคิด

และชีวิตของตนเองมาเผยแพรใหกับอีกบุคคลหนึ่ง (ผูเรียน) ทราบ เพื่อให

ผูเรียนได พิจารณาและเลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมที่จับใจ

มายึดถือเปนของตนเองและปฏิบัติตาม 

การที่ครูจะสามารถปฏิบัติงานการสอนไดดีขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการผสมผสานกับศาสตรอื่นๆวาดวย การสอนกับศิลปะของการสอนเขา

ดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด ซ่ึงวิธีสอน/เทคนิคการสอน

ของครู ไมสามารถกลาวไดวาวิธีใดเปนวิธีสอนที่ดีที่สุด เพราะการเรียนการ

สอนนั้นจะตองขึ้นกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครู

ที่จะตองตัดสินใจเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เปนอยู

ควรนําเทคนิคตางๆ มากระตุนและปลุกเราความสนใจของผูเรียนโดย

พิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนดให และ การเลือกวธิีการ

สอนนั้นผูสอนสมารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธีและ

สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนกับแตละสถานการณ และ

แตละส่ิงแวดลอม เน่ืองจากการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอนจึง 

จําเปนตองเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ปรับเปล่ียนบทบาทครูผูสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในยุค

ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของ

ศิษยโดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนแตละคน

สามารถประเมินความกาวหนาการเรียนรูของตนเองได สอดคลองกับสุปรียา 

ศิริพัฒนกุลขจร (2555) ไดใหความเห็นวาการเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู 

และเปล่ียนแปลงวิธีคิดใหสอดคลองและสมดุลกับการเปล่ียนแปลงของโลก 

ปรับเปล่ียนบทบาทจาก “Teacher” เปน“Facilitator” คือปรับเปล่ียนจาก 

“ครูผูสอน” เปน “ ผูอํานวยการเรียน รู” หรือ “ ผูชี้แนะ” รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู 7A เปนรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงกระตุนใหผูเรียนมีความ

อยากรู อยากเห็น อยากคนพบคําตอบ และลงมือคนหาคําตอบดวยตนเอง 

จากการศึกษา ทดลองปฏิบัติ และการเขารวมกิจกรรมกลุม  รวมคิด

วิเคราะห ประเมินผล ทดสอบ พรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการเรียนรู สามารถ

สรางคุณภาพให ผู เรียนในลักษณะเสริมทักษะ เป นวิธี เรียน รู  จาก

ประสบการณตรง การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส. 2 มีความทาทายสูงขึ้นมาก

ในปจจุบัน เนื่องจากการสอนโดยใช วิธีการสอนแบบปกติ มีครูประจําวิชา

เปนผูบรรยายโดยใชส่ือเพาเวอรพอยท และเอกสารประกอบการสอนนั้น 

เปนส่ิงที่ผูเรียนคุนชินอยูแลว กอปรดวยโดยลักษณะเนื้อหาของรายวิชาการ
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วิเคราะหรายงานทางการเงิน เปนไปในลักษณะท่ีตองอาศัยทักษะท้ังดาน

ความจําและการวิเคราะหอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดอาการเบื่อหนายและ

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมลดลง ดังนั้น จึงควรมีการ

คนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทนแบบเดิมที่ผูเรียนคุนเคย และสรางความ

สนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด

รูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A  มาทดลองใชกับนักศึกษาซ่ึงรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู 7A จะไดผลหรือไมนั้นจะตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พรเพ็ญ ฤทธิลัน (2554) กลาววา การประเมินกอนมีการเรียน

การสอน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาองคประกอบกอนจัดใหมีการ

เรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออม สวนการประเมินขณะทําการเรียน

การสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และการ

ประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน เปนการประเมินตรวจสอบโดยสรุป

ของการเรียนการสอนวาเมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดนักเรียนมีความสําเร็จ

ในการเรียนรูมากนอยเพียงใด ทั้ งนี้  Eysenck and Meili (1972) ไดให

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง ความรู ความเขาใจ 

ทักษะและทัศนคติ อันเกิดจากการเรียนรู ซ่ึงอาจวัดไดจากการทดสอบ

ระหวางหรือหลังจากการจัดจิกรรมการเรียนการสอน ดวยการทดสอบ หรือ

วิธีการอื่น ๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะบอกคุณภาพของผูเรียน

แลวยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ตลอดจนความรูความสามารถของครูผูสอนและผูบริหารอีก

ดวย นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการสอนก็มีผล

ตอการรับรูของผูสอนดวย ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยเร่ืองดังกลาวขึ้นมา โดย

หวังวาจะเปนประโยชนกับครูผูสอนตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะไดนําไป

ประยุกตใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.2 โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอน

โดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส.2 กลุม 1 ท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 

7A 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 

รหัสวิชา 30201-2104 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 76 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ 

1) นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ที่เรียนดวย

วิธีการสอนโดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A ท่ีไดจากการสุมแบบยก

กลุม (Cluster Group) จํานวน 33 คน (กลุมทดลอง) 

2) นักศึกษาระดับ ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 ที่เรียน

ดวยวิธีปกติ ที่ไดจากการสุมแบบยกกลุม (Cluster Group) จํานวน 24 คน 

(กลุมควบคุม) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการสอนโดยใช

รูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A 

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

โดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A วิชารายงานทางการเงินและการ

วิเคราะหงบการเงิน รหัสวิชา 30201-2104 โดยใชแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอรูปแบบ

การเรียนการสอนใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A    

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึ งพอใจของผู เรียนที่ มีตอวิธีการสอนโดยรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู 7A วิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 

รหัสวิชา 30201-2104 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

การเรียนโดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A ที่สรางโดยผูสอนกับรูปแบบ

การสอนอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนประเภทอื่น ๆ 

ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส.2 โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู 7A ไดทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

วิธีการสอนโดยใชส่ือการสอนวงลอมหาสนุกสูตรการวิเคราะหงบการเงิน 
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2. ไดทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีการสอน

โดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู 7A 

3. ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนารูปแบบการสอนรายงาน

ทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน รหัสวิชา 30201-2104 ใหมี

คุณภาพมากขึ้น   

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบญัชภีาษีอากร 

เรื่อง การบญัชภีาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยใชเทคนิคการสอนแบบ

กระบวนการกลุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบญัช ี5 (ปวช., ม.6) วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางรุงฤดี  ไพโรจน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บช.ม การบัญช ี

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได

กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 เกี่ยวกับมาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพเร่ืองคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวย ดาน

สมรรถนะวิชาชีพสาขางานการบัญชี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบัญชีในสถานประกอบการและ

ประกอบอาชีพอิสระ และการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษา

ตอในระดับสูงตอไป 

ในปจจุบัน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีทางตรงที่ทุกคนใน

ประเทศไทยที่มีเงินไดถึงเกณฑกําหนดตองยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดามีความสําคัญมากเพื่อเปนแหลงรายไดสําคัญ และในอนาคต

เกี่ยวกันกับตัวนักศึกษาโดยตรงในฐานะที่ เปนบุคคลธรรมดา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 สาขางานการบัญชี ใน

รายวิชาการบัญชีภาษอีากร รหัส 30201-2007 ไดกําหนดสมรรถนะรายวิชา

ไววา ผูเรียนจะตองแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

และการบันทึกบัญชี คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร

ไดอยางถูกตอง โดยเนื้อหาในบทเรียนจะเนนถึงทฤษฎี ขั้นตอนกระบวนการ

ยื่นภาษี การคํานวณภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ และกฎหมายเกี่ยวกับ

ภาษีอากร จากการที่ไดทําการสอนเร่ืองการบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ผูสอนประสบกับนักศึกษาไมสามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

เนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้อหาขอกฎหมายภาษีใหจดจํามีจํานวนมาก 

และออกกฎหมายมาใหมเร่ือย ๆ และอีกสาเหตุเกิดจากตีความขอกฎหมาย

ภาษีไมออก ทําใหไมสามารถคิดคํานวณภาษีไดถูกตอง สงผลใหมีผลคะแนน

ทดสอบไมผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 50 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตองปรับประบวนการในการ

เรียนรูเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ มีทักษะเพิ่มมากขึ้น และสามารถ

นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม โดยใจเทคนิคการสอนแบบกระบวนการ

กลุม ดวยชุดฝกทักษะ มาชวยในการแกปญหา โดยการใหนักศึกษาจัดกลุม

ทําแบบฝกทักษะ ฝกวิเคราะห และคิดคํานวณภาษีไดถูกตองตามประมวล

รัษฎากร เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น และเปนไปตาม

จุดหมายของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร 

เร่ืองการบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขา

การบัญชี กลุม 5 (ปวช., ม.6) โดยใชเทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุม 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน วิชาการบัญชีภาษีอากร เร่ืองภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 สาขาการบัญชี กลุม 5 (ปวช., ม.6) โดยใชเทคนิคการสอน

แบบกระบวนการกลุม 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 (ปวช., ม.6) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร จํานวน 19 คน 

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการบัญชีภาษีอากร ที่มี

กิจกรรมการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม ประกอบดวย 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่  2 เร่ือง เงินไดพึงประเมิน 8 

ประเภทหลังหักคาใชจาย 

1.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การคํานวณคาลดหยอน 

และ เงินไดสุทธิ 

1.3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง การคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และยื่นแบบแสดงรายการ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองการบัญชีภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา เพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีภาษีอากร 

รวม 20 ขอ โดยนักศึกษาเปนผูกรอกแบบทดสอบทั้งกอนและหลังการ

จัดการเรียนการสอน รวมทั้งชี้แจงใหนักศึกษาทุกคนเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ

และเกณฑการประเมินความรู เชน การทดสอบเปนรายบุคคล ทดสอบ

ความรูเปนรายกลุมจากการฝกปฏิบัติแตละคร้ังมีคะแนนผานเกณฑไมนอย

กวารอยละ 50 ซ่ึงคะแนนทดสอบความรูเปนรายบุคคลจะนํามารวมกับ

คะแนนการทํ ากิ จกรรมภายในกลุม  เพื่ อ ใช เปน เกณฑประ เมินผล

ความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนทุกคน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม โดยใชชุดฝกทักษะเร่ืองการบัญชีภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการในระหวางการสอนแบบกระบวนการ

กลุม โดยใชแบบฝกทักษะใหกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 (ม.6) จํานวน 19 คน ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 โดยครูผูสอน

ไดเตรียมใบงาน การนําเสนอ แบบฝกทักษะ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

แบบสอบถามความคิดเปนของนักศึกษา เพื่อใชในการทํางานกลุม โดยมี

ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. เมื่อเร่ิมตนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการชี้แจง

ทําความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา เชน อธิบายรูปแบบการ

เรียนแบบกระบวนการกลุม โดยใชแบบฝกทักษะ มีการแนะนําวิธีการเรียน 

โดยสมาชิกนักศึกษาแตละกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางานกลุม การให

คะแนนงานเด่ียวและงานกลุม คะแนนกาวหนา คะแนนเฉล่ียของกลุม 

รวมทั้งเนนย้ําเตือนผูเรียนทุกคนในแตละกลุมตระหนักถึงการรวมมือทํางาน

ภายในกลุมของตนเอง และชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อชวย

ใหเพื่อนในกลุมสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางทัดเทียมกัน

ทุกคน 

2. ครูจัดแบงนักเรียนเปนกลุม โดยจัดแบงนักเรียนในชั้นใหมี

สัดสวนเทากัน โดยคละตามความสามารถทางการเรียน ซ่ึงกลุมตัวอยางมี

ทั้งส้ิน 19 คน แบงเปนกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 3-4 คน รวมทั้งให

แตละกลุมแบงหนาที่ตามบทบาทรับผิดชอบ เชน หัวหนากลุม เลขานุการ 

และสมาชิกกลุม เพื่อกําหนดการทํางานภายในกลุม เชน การมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกภายในกลุม การ

สรุปผลใหยึดตามมติของสมาชิกสวนใหญยอมรับ 

3. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามวันเวลาที่

กําหนดในตารางสอน รายวิชาการบัญชีภาษีอากร รหัสวิชา 30201-2007 

หนวยเรียนเร่ือง การบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีแผนการจัดการเรียน

การสอนจํานวน 3 แผน ใชเวลารวมทั้งส้ิน 12 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป  

4. การดําเนินกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ใหนักศึกษาแตละกลุม

ดําเนินการศึกษาใบความรูและแหลงเรียนรูอื่น เชน เว็บไซตกรมสรรพากร 

ในเร่ือง การบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทํากิจกรรมจากใบงาน แบบฝก

ทักษะ โดยใหนักศึกษาชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 

5. ขั้นประเมินผล ครูทําการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยใชวิธีตาง ๆ เชน การสังเกตพฤติกรรม การตอบคําถาม การแสดงความ

คิดเห็น การอภิปรายหลังจากดําเนินกิจกรรมการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียน รูอย างครบถวนเรียบรอยแลว  ทําการทดสอบหลังเรียนด วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม รวมท้ังคิดคะแนนในการ

เรียนรูรวมกัน จากใบงาน การนําเสนอ การอภิปราย เพื่อรวมเฉล่ียเปนฐาน

คะแนนของกลุมโดยภาพรวม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรทาง

สถิติ ดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชคาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน แบบกระบวนการกลุม โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการ

บัญชีภาษีอากร เร่ือง การบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 (ปวช., 

ม.6) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 สรุปผลไดดังน้ี 

1. การจัดทําแผนจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

กระบวนการกลุม ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร เร่ือง การบัญชีภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 80.90/87.45 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม เร่ืองการบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูผูสอนควรศึกษากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

กระบวนการกลุม โดยใชแบบฝกทักษะใหเขาใจ รวมทั้งใหเวลาแกผูเรียนเพื่อ

สรางความคุนเคยในการทํากิจกรรมการเรียนรู 

2. กอนดําเนินการสอนครูควรชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม ใหนักศึกษาเขาใจ และ

การทําแบบฝกหัดแตละคร้ังหามมิใหนักเรียนชวยเหลือกันทําแบบทดสอบ 

รวมทั้งควรแจงคะแนนความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันที เพื่อเปนการ

กระตุนใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมเกิดความกระตือรือรนและรวมมือกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนาและทดลองใชกับนักเรียนกลุมอื่น

หรือในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยตอไป 

2. ควรมีการศึกษาผลทางการพัฒนาดานอื่น ๆ ของผู เรียน

นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เชน ผลการพัฒนาดานการมีสวนรวมใน

หองเรียนและการทํางานเปนทีม เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชวยทําใหกลุมนักศึกษาที่ รับรูชา สามารถเรียนรูรวมกับ

เพื่อนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดในชั้นเรียน ซ่ึงจะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. เปนแนวทางสําหรับครูที่สนใจวิธีการสอนแบบกระบวนการ

กลุม 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบญัชชีั้นกลาง 1 เรื่อง 

การบันทึกบญัชีเก่ียวกับตัวเงินรับ โดยการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารต 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นางสาวหนึ่งหทัย มูสิกะนันท 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยผูสอนวิชาการบัญชีชั้น

กลาง 1 ซ่ึงไดทําการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 หอง 5 แผนกวิชาการบัญชี ปรากฏวามีนักศึกษาจํานวนหนึ่งไมเขาใจ

หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด 19 วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

(Online) ทําให ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู ครูจึงตองดึงดูดให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากความสนใจกอนการจัดการเรียนรูและผูเรียนบาง

คนไมเขาใจหลักในการบันทึกบัญชีเบื้องตนเพราะนักศึกษาสวนใหญจบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมา จึงไมมีความรูเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตน ซ่ึง

ครูผูสอนอธิบายหลักการบันทึกบัญชีเบื้องตนควบคูไปกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ถาผูเรียนมีความต้ังใจและสนใจในการเรียนรู 

จะสามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับไดถูกตอง  ครูผูสอนมีการ

ทดสอบระหวางเรียน เร่ืองการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 หอง 5 แผนกวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีนักศึกษา จํานวนทั้งหมด 19 คน 

ปรากฏวามีนักเรียน จํานวน 11 คน สอบไมผานเกณฑ นักเรียนที่สอบผาน

เกณฑการประเมินมีเพียง 8 คนเทานั้น จากปญหาดังกลาวคือนักเรียนไม

สนใจในการเรียนรู และไมมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มที่ 

ดั งนั้ น  ผู วิจั ยจึ งหาวิธีการจัดการเรียน รู ให นั ก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารต (Herbart 

Method) เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากความสนใจท่ีจะเรียนรูส่ิง

ใหมและมีการทบทวนความรูเดิมทุกคร้ังกอนการเรียนรูเร่ืองใหม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เร่ืองการ

บันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ โดยการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารต ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี 

กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและหลังไดรับการสอนกับ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 50 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 แผนกว ิช าการบ ัญ ชี ว ิท ยาลัยอาช ีวศ ึกษ า

นครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ย ในคร้ั งนี้  คื อ  นั กศึ กษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 แผนกวิชาการบัญชี ว ิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 11 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 5 เร่ือง การบันทึก

บัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ  แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบขึ้นเองโดยมขีั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. จัดเตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 

เร่ืองการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 20 

คะแนน  

2. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใชเวลาทําขอสอบ 1 ชั่วโมง เมื่อทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวทําการ 

ตรวจแลวบันทึกคะแนนไว  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนก

วิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อขอความรวมมือใน

การทําแบบทดสอบ ผูวิจัยนําแบบทดสอบ จํานวน 1 ขอ เก็บขอมูลและรับ

แบบทดสอบกลับคืนในวันเดียวกัน 

2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไว  หลังจากนั้นนําขอมูลของแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลของนักศึกษาเปน

รายบุคคล โดยนําผลจากการทําแบบทดสอบ แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 20 

คะแนน ซ่ึงนักศึกษาตองผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 50 หรือได 10 

คะแนน ถาไมถึงรอยละ 50 หรือไมถึง 10 คะแนน แสดงวาไมผาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้น

กลาง 1 เร่ือง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ โดยการจัดการเรียนรูแบบ

แฮรบารต ซ่ึงผลจากการทําขอสอบแบบอรรตนัย จํานวน 1 ขอ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ท่ี 1 หอง 5 แผนก

วิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวานักศึกษาไดมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นทุกคน นอกจากนี้จากการสังเกตพบวา

นักศึกษามีความสนใจและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีนี้

เปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น เมื่อใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารต ดังน้ันในรายวิชาอื่นๆ 

อาจจะมีการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารตไปใชในการจัด การเรียน

การสอนเพื่อเปนการสรางคนสนใจและเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความ

ต่ืนตัวในการเรียนรูอยูเสมอ 
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2. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูแบบแฮร

บารต แลวทดสอบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อหาวิธีการสอนที่ มี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาตอไป 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

แฮรบารต แลวทดลองนําไปใชในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เร่ืองการบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ โดยการจัดการเรียนรูแบบแฮรบารต ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและหลังไดรับการสอนกับคะแนนเฉล่ีย

รอยละ 50 

_______________________________________________________ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการจดัการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูแบบวัฏจักร 

การเรียนรู 5 ขั้น (5E) ที่มีตอผลการเรยีนวิชาการบัญชีหางหุนสวน 

 เรื่อง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 การบญัช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางณัฐวรรณ  ภักดีชน 

ตําแหนง ครู คศ.1  

วุฒิการศึกษา บธ.ม.การบัญชีดิจิทัล 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการท่ีผูวิจัยสังเกตการสอนในหองเรียนและสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษา พบวา นักศึกษา สวนใหญเห็นวาเนื้อหาวิชาบัญชีเปน

เร่ืองที่ซับซอนเขาใจยากจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน 

ขาดแรงจูงใจในการเรียน ความรูพื้นฐานในวิชาบัญชีคอนขางนอย ขาด

ความรูที่จะนําไปประยุกตใชกระบวนการคิดและความกลาแสดงออก รวมไป

ถึงไมมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ ไดรับมอบหมาย และบางคนมี

ความบกพรองทางดานการเรียนรูหรือสมาธิส้ัน สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคอนขางตํ่า และอาจมีสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ หลายดาน เชน ความไม

พรอมของส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน การขาดเทคโนโลยีหรือ

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา และขาดการใชแหลงการ

เรียนรู 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช

เทคนิคการสอน แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) มาใชในการ

เรียนการสอนวิชาการบัญชีหางหุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของ

หางหุนสวน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหาง

หุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน  ระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 

5 ขั้น (5E) และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีการบัญชี

หางหุนสวน  เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 5 สาขาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชหลังไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

แบบวัฏจักรการ เรียนรู 5 ขั้น (5E) ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นบรรลุ ตามวัตถุประสงคโดยยึดหลักผูเรียน

เปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหาง

หุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 5 สาขาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E)  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหาง

หุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 5 สาขาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังไดรับการ สอนแบบสืบเสาะหาความรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) กับเกณฑ รอยละ 60 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการบัญชีหางหุนสวน โดยใชการ

สอนรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) เร่ืองการ

แบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการบัญชี

หางหุนสวน  เร่ืองการแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการบัญชีหางหุนสวน โดยใชรูปแบบ

สืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) เร่ืองการแบงผลกําไร

ขาดทุนของหางหุนสวน  มีลําดับขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาในวิชาการบัญชีหางหุนสวน  

มาตรฐานรายวิชา จุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา แลวนํามาจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูวิชาการบัญชีหางหุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุน

ของหางหุนสวน 

1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาการบัญชีหาง

หุนสวน  แบบบูรณาการจากเอกสารตาง ๆ  

1.3 ศึกษาทฤษฏี หลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูตามรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

(5E) 

1.4 วิเคราะหเนื้อหาของเร่ืองที่ใชทดลอง คือ เร่ืองการแบงผล

กําไรขาดทุนของหางหุนสวน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลอง

กับตัวชี้วัดที่นํามาจัดการเรียนการสอน 

1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนตามรูปแบบสืบ

เสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E)  จํานวน 1 แผน 8 ชั่วโมง 
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2. สรางแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 

40 ขอ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่นํามาจัดการเรียนการสอนหนวยการเรียนรู 

เร่ืองการแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นกอนการทดลอง ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ

สืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) และการทําวิจัยให

นักศึกษาทราบ รวมทั้งขอความรวมมือในการทดลอง ทดสอบกอนการ

ทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวบันทึก

คะแนนเพื่อหาคาเฉล่ียของนักศึกษา 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผูวิจัยทําการทดลองโดยใชแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นตามสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 5 ขั้น (5E)  แผนการจัดการเรียนรู โดยเรียน 2 สัปดาห  สัปดาหละ 

4 ชั่วโมง และวัดการสรางองคความรูในการจัดการเรียนรูในแตละคร้ัง 

3. ขั้นหลังการทดลอง ผูวิจัยใหกลุมทดลอง ทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนการ

ทดลอง และเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)  

4. เก็บรวบรวมขอมูลคะแนนที่ไดจากกลุมทดลอง นํามาวิเคราะห

ขอมูลคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหางหุนสวน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปท่ี 1 กลุม 5 แผนก

วิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและหลังไดรับการ

จัดการเรียนรูตามรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

(5E)  โดยคาคะแนนเฉล่ีย 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหางหุนสวน 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 5 แผนกวชิาการ

บัญชี วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังเรียนกับเกณฑคะแนน

เฉล่ียรอยละ 60 
  

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เร่ือง 

การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 กลุม 5 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรับการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) คาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีการบัญชี

หางหุนสวน เร่ือง การแบงผลกําไรขาดทุนของหางหุนสวน ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 5สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) กับเกณฑ (รอยละ 60) คาเฉล่ีย

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ   

ขอเสนอแนะ 

การสอนวิชาการบัญชีหางหุนสวน โดยใชรูปแบบวิธีการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) ที่เนนกระบวนการ

ทางการเรียนการสอนจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน ความรูความสามารถในการสอนของครูเปนส่ิงสําคัญ อีก

ทั้งบทบาทของครูคือการชวยเหลือ สงเสริม แนะนํา สนับสนุน ใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู ดังนั้น ครูจึงเปนผูนําขอมูลทางการบัญชีมาชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูทางการบัญชี ดวยเทคนิค วิธีสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับตนเอง 

ผูเรียน และสภาพแวดลอม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน รู เพื่ อพัฒ นา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการบัญชีหางหุนสวน 

2. นักศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ

จัดการเรียนรูกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน ในการศึกษาหา

ความรู และความสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม  

3. ผูที่สนใจไดศึกษาคนควานําวิธีการจัดการเรียนรูกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน ไปปรับปรุงใชในกลุมสาระวิชาที่รับผิดชอบ 

_______________________________________________________ 
 

ผลการใชแบบฝกทักษะเพ่ือนชวยเพ่ือน ที่มีตอผลการเรียนวชิาการบญัชี

เดี่ยวและการกระทบยอด ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวมณฑิรา  คชินทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

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
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อาชีวศึกษาแหงชาติ ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเรียนรู

สูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝมือ รวมทั้งคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานให

สอดคลองกับความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม เปด

โอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ 

ตามความสนใจและโอกาสของตน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 

2562 : 2) 

จากการสอนรายวิชาการบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด รหัสวิชา 

20201-2105 เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว พบวา มี

นักเรียนจํานวนไมนอยที่ไมสามารถจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียวได 

เน่ืองจากมีรายการใหจดจํามาก ซ่ึงสงผลตอการเรียนไดไมดีเทาที่ควร 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการคํานวณมากขึ้น จึง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวย

สงเสริมใหผูเรียน จัดใหผูเรียนไดชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะเกงชวยออน 

คนเกงจะจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถของผูเรียน 

เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อน และมีสวนชวยใหผูเรียนมีผล

การเรียนดีขึ้น 

ดังน้ัน ในการเรียนรูเร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

มีความสําคัญและความจําเปน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตนเองและกิจการ

ขนาดเล็กในการทําบัญชี ผูวิจัยจึงตองมีการปรับกระบวนการในการเรียนรู 

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 150 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการจัดทํางบ

การเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนเร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบ

บัญชีเด่ียว 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบฝกทักษะ เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว 

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนและเรียงลําดับคะแนนจากมากสุดไปหา

คะแนนนอยสุด เพื่อแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเกง จํานวน 

12 คน กลุมออน จํานวน 12 คน และใหนักเรียนกลุมเกงและกลุมออนจับคู

กันเพื่อใหนักเรียนที่เกงชวยนักเรียนคนที่ออน 

2. ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การจัดทํางบ

การเงินของระบบบัญชีเด่ียว จํานวน 4 ชุด ระดับ ปวช.2 สาขาการบัญชี 3 

โดยใหนักเรียนนั่งเรียนเปนคูที่ไดจับคูไว จากนั้นเรียนเน้ือหาตามบทเรียน 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว หลังจากจบเนื้อหาแตละเร่ือง

ครูจะมีแบบฝกทักษะใหนักเรียนคนละ 1 ชุด ใหนักเรียนฝกทําในคาบเรียน

และเวลาวางจากการเรียนในคาบเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนในชวง

รูปแบบออนไลน นักเรียนสามารถเรียนรูดวยกันโดยผาน Google Meet 

หรือ Line และจะกําหนดสงใบคาบเรียนถัดไป 

3. เมื่อส้ินสุดการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เร่ือง การจัดทํางบ

การเงินของระบบบัญชี เด่ียวทั้ ง 4 ชุดแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดทางการเรียนเพื่อ

ดูพัฒนาการของนักเรียน 
 

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 78.75/78.13 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. ผลการทดสอบประสิทธิผลของแบบฝกทักษะเพื่อนชวยเพื่อน 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของระบบบัญชีเด่ียว วิชาการบัญชีเด่ียวและการ

กระทบยอด รหัสวิชา 20201-2105 จากการทดลองกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.52 

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



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 54 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

บัญชีเด่ียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 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 

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

ผลของการใชจัดการเรยีนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศรปภัฏฐ  ธรรมรักษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนรูควรเนนการนําความรูและสามารถถายโยงความรู

ไปประยุกตใชในบริบทอื่น ๆ ได ซ่ึงกลยุทธการจัดการเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) จะชวยใหผูเรียนนําตนเองและฝกฝนทักษะ

ของตน การเรียนรูจึงมีความหมายเชื่อมโยงกับบริบทภายนอกที่เปนปจจุบัน

และอนาคตชวยเพิ่มพูนทักษะซ่ึงเปนฐานของทักษะอืน่ๆ ขยายประสบการณ

และพัฒนาความเขาใจส่ิงที่ทําใหลุมลึกขึ้น การเรียนการสอนในยุคใหมนี้จึง

ตองเปล่ียนแปลงไป หองเรียนธรรมดาถูกเปล่ียนให เปนหองเรียนที่มี

สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด วิธีการเรียนการสอน

เปล่ียนไปเปนรูปแบบที่สงเสริมทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้น ซ่ึง

การสอนแบบเดิมไมสามารถทําใหเด็ก ๆ เกิดทักษะเหลานี้ วิธีการเรียนการ

สอนที่ถูกพูดถึงบอยคร้ังและมีการนําไปทดลองใชอยางแพรหลายในปจจุบัน 

คือ การเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงานเปนฐาน (Project – 

Based Learning) ผูนําดานการศึกษาหลายทานไดเสนอวาการสอนแบบนี้

วาเปนวิธีการสอนที่ดีที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการของผูเรียน 

2. เพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม 

3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
 

ประชากร   

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 12 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาการเรียนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี โดยการทําการ

สัมภาษณ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแบบทดสอบ ซ่ึงแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได

ผูปกครองตอเดือน และอาชีพผูปกครอง เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

โครงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ติดตอนัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อขอความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ตอนที่  1 จํานวน 12 ฉบับ และ

แบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ เก็บขอมูลและรับแบบสอบถามกลับคืนมาในวนั

เดียวกัน 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไวไปตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไว หลังจากนั้นนําขอมูลขอบแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล   

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืน

มาตรวจใหคะแนน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยหาคาเฉล่ียและคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานเปนฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามตอนที่  1 ทั้ งหมด 12 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยู ในระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ทั้งหมดเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ   

1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

1.1 รูปแบบของการเรียนการสอนควรมีการชี้แจงใหนักเรียน

ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน 

1.2 แบบฟอรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนควรมี

การกําหนดรายการในการสังเกตพฤติกรรมใหตรงกับเร่ืองที่ตองการศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช รูปแบบที่

หลากหลายในรายวิชาโครงงาน จากแหลงตาง ๆ เพื่อชวยใหมีรูปแบบการ

เรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจยั   

1. นักเรียนไดรูกระบวนการในการจัดโครงงาน 

2. นักเรียนไดมีความคิดใหม ๆ รูแบบใหม ๆ ในการจัดทํา

โครงงาน 

3. นักเรียนไดรูจักการทํางานเปนกลุม 

_______________________________________________________ 

 

การสรางกระบวนการเรยีนรูจากการเรยีนออนไลนโดยใชเกมคําศัพท 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการบัญชีปฏิบตัิการ

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การบญัช ีกลุม 4 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศิรภัสสร  อิทธิ์ประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบันสงผลกระทบตอการ

เรียนการสอน ทําใหการเรียนรูทางดานวิชาการบัญชีนั้นจะตองพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการบัญชี ซ่ึงใน

ปจจุบันนี้วงการธุรกิจได มีการจัดทําบัญชีและถือวาการจัดทําบัญชีมี

ความสําคัญมากขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการคาของ

ประเทศไดมีวิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว ความสําคัญของขอมูลบัญชีตอง

อาศัยความถูกตอง แนนอน และเชื่อถือได ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการ

ปรับปรุงเพื่อรองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีของยุคโลกาภิวัฒน เชน 

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการจัดทําบัญชี 

แตถึงแมวาจะมีเทคโนโลยีที่มาชวยในการจัดทําบัญชีแลว แตผูที่จะสามารถ

ใชงานเทคโนโลยีเหลานี้ไดจะตองมีพื้นฐานทางดานการบัญชี เพื่อที่จะ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี สําหรับการเรียน

ในวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษนั้น เปนรายวิชาใหมโดยเพิ่มจาก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ในป พ.ศ.2562 ทําใหเปนวิชาที่ตอง

ใชคําศัพทภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชาการบัญชี จะมุงเนนเกี่ยวกับ

คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับบัญชี ซ่ึงเปนธุรกิจที่ประกอบกิจการเจาของคนเดียว

ประเภทกิจการซ้ือมาขายไป ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความหมายของ

สินคา การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการขั้นตน การ

ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อวันส้ินงวดบัญชี 

การปดบัญชี กระดาษทําการ 6,8,10 ชอง การจัดทํางบการเงิน และสรุป

วงจรบัญชีเปนภาษาอังกฤษ โดยมีจุดประสงครายวิชาเพื่อใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับ

กิจการของเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขาย แตจากการสอนในเร่ืองการ

บันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดรายวันทั่วไป พบวา ผู เรียนยังมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐานกําหนดไว ซ่ึงอาจเกิด

จากความ สับสนในเนื้ อหาที่ เรียน  ประกอบกับ เนื้ อหาที่ เรียน เป น

ภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจทําใหผูเรียนเบื่อหนาย ยากตอการจําคําศัพท และ

ไมต้ังใจเรียน สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูสอนไดวัดผลและ

ประเมินผลทายหนวยเรียน ผูสอนจึงคิดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โดยใชเกมสการศึกษาเขามาแกไขปญหาดังกลาว เพื่อเพพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหกับผูเรียน และสรางผูเรียนใหมีมาตรฐานการเรียนตามที่

จุดประสงครายวิชาที่กําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาการบัญชี เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย

วิธีการสอนแบบปกติ กับ วิธีการสอนโดยใชเกม 

2. เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูจากการ

เรียนออนไลนโดยใชเกมคําศัพท 

3. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

แบบออนไลน และการพัฒนาส่ือประกอบการสอน วิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 20201-2107 ใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 178 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชเกม

คําศัพทภาษาอังกฤษ จากการสุมแบบยกกลุม (Cluster Group) จํานวน 28 

คน (กลุมทดลอง) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามที่เปนเคร่ืองมือโดย

การศึกษาจากเอกสาร ตํารา และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยยึดหลักการงาน

ประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการสรางกระบวนการ

เรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) 3 ดาน คือ 
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1) ดานเนื้อหา 

2) ดานส่ือการสอน 

3) ดานการสอน 

ตอนที่  2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด (Open Ended) ให ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การสราง

กระบวนการเรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชคําศัพท เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เปน

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี้ 

1. รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test) 

2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอคุณภาพการสอน 

เร่ือง การสรางกระบวนการเรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพท

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

แบบสอบถามที่ไดรับคืน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหตามขั้นตอน โดยใช

สถิติดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2. ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดการประเมินคา 

3. นําแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อทําการวิเคราะหเพื่อหาคาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอขอมูลตามขั้นตอน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การสรางกระบวนการเรียนรู

จากการเรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 28 คน ที่ผานกระบวนการจัดการเรียน

การสอนโดยใชเกม มีคาเฉล่ีย 20.05 คิดเปนรอยละ 68.33 เมื่อเปรียบเทียบ

กับผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่ผานกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีคาเฉล่ียเทากับ 12.26 คิดเปนรอยละ 

40.88 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชเกม มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม ในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป  

1. การสรางกระบวนการเรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชเกม

คําศัพท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูสอนจะตอง

คํานึงถึงความสอดคลองระหวางเนื้อหาสาระการเรียนรูกับระยะเวลาในการ

ดําเนินการจัดกิจกรรม ซ่ึงหากผูสอนใชเนื้อหาสาระมากเกินไปอาจทําใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ หรือผลจากการจัด

กิจกรรมอาจไมเปนไปตามที่ตองการ 

2. การสรางกระบวนการเรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชเกม

คําศัพท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูสอนควรมีรางวัล

เพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนและพยายามแขงขันใหเปนผูชนะ เพื่อรับรางวัลที่ผูสอนได

จัดเตรียมไว 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาผลของการสรางกระบวนการเรียนรูจากการ

เรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพทเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

พรอมพัฒนารูปแบบของเกมการศึกษาใหมีความหลากหลาย เพื่อให

สอดคลองกับเนื้อหาสาระรายวิชาในแตละหนวยเรียนที่มีความแตกตางกัน 

และนําไปปรับใชกับเนื้อหาการเรียนการสอนในหนวยการเรียนอื่นที่สามารถ

เอื้อตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ 

2. ควรนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในการสราง

กระบวนการเรียนรูจากการเรียนออนไลน โดยใชเกมคําศัพทเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในคร้ังน้ี ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน

ใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาการปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมคําศัพท 

2. ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการ

เรียนรูจากการเรียนออนไลนโดยใชเกมคําศัพท 

3. ทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนและการพัฒนาส่ือประกอบการสอน วิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 20201-2107 ใหมีคุณภาพมากขึ้น 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ศึกษาการเรียนการสอนออนไลน ในชวงการระบาดเชื้อโควิด-19 

โดยมีครูผูสอนเปนโคช รายวิชาโครงงาน ของนักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 สาขาวิชาการบญัช ีกลุม 3 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ชื่อผูศึกษา นายปริญญา  ดาโหะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  และ

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายไดกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการดํารงชีพ 

รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิตยังสรางความไดเปรียบในการประกอบอาชีพที่

ตองแขงขันกันในทุกๆดาน สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให

ประชาชนทุกคนตองจบการศึกษาภาคบังคับ และสามารถเรียนไดจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายใดๆตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงท่ีจําเปนและเปนที่

ยอมรับในยุคปจจุบันและเปนยุคที่หนวยงานตาง ๆ เห็นความจําเปนและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซ่ึง

ในหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและ

การศึกษา ตองมีขอมูลสารสนเทศที่ ดีโดยมีกระบวนการจัดการผาน

คอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ นับต้ังแตการผลิต การจัดเก็บ การ

ประมวลผล การเรียกใชและการส่ือสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปล่ียน

และการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ปจจุบัน

ทุกประเทศ ทุกหนวยงานและระบบการทํางาน การศึกษา ตลอดการใชชีวิต

ในประจําวัน ประสบกับปญหาของการแพรระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ สําหรับ

การศึกษาเองก็ประสบปญหาทั้งโควิด-19 การขาดแคลนการสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา การแพร

ระบาดของโรคสงผลใหนักเรียน นักศึกษาตองปรับตัวจากการเรียนการสอน

ในหองเรียน เปล่ียนมาเปนการเรียน การสอนแบบออนไลน มีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใด  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเรียนการสอนออนไลน 

ในชวงการระบาดเชื้อโควิด-19 โดยมีครูผูสอนเปนโคช รายวิชา โครงงาน 

ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 3 สาขาการบัญชี       กลุม 3 เพื่อ

ทราบถึงปญหาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ในชวงการแพร

ระบาด การขาดแคลนการสนับสนุนดานเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา

และครูผูสอนและรูปแบบส่ือการเรียนการสอนชวยสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนศึกษามีความเขาใจในรายวิชามากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่ือการเรียน ใน

รูปแบบออนไลนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน  

2.  เพื่อศึกษาการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนในรายวิชา

โครงงาน  

3. เพื่อทราบปญหาและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึน้กับผูเรียน

ในรายวิชาโครงงาน 

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียน

ออนไลน  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 การบัญชี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน 
  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเชิงปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการ

เรียนรู โดยใชศึกษาการเรียนการสอนออนไลน ในชวงการระบาดเชื้อโควิด-

19 โดยมีครูผูสอนเปนโคช รายวิชา โครงงาน จํานวน 18 สัปดาห และส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน เชน การตูนเอนิเมชั่น ส่ือ Power Point และส่ือ

ออนไลนอื่น ๆ 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ ไดแก 

2.1 แบบประเมินความสามารถการเรียนรูแบบนําตนเอง 

จํานวน 5 ดาน 

2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

เปนแบบสังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนผู

สังเกต 

2.3 แบบสํารวจตนเองและแบบสํารวจกลุม เปนแบบสํารวจ

สําหรับนักเรียนไดสํารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเองในชั้นเรียน 

2.4 แบบบันทึกเหตุการณการเรียนการสอน เปนแบบบันทึก

เหตุการณในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยผูวิจัย 

2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบบันทึกความคิดเห็น 

เปนแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียน และครูวิจัยในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.6 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณปลายเปด ใชคําถามที่

เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงออกซ่ึงความคิดและความรูสึกของตนเอง ทั้งครู

ผูรวมวิจัยและนักเรียนที่เกี่ยวของ 

2.7 กลองถายภาพ และกลองวีดีโอบันทึกภาพเคล่ือนไหว 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบ

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบ

สํารวจตนเองและแบบสํารวจกลุม แบบบันทึกเหตุการณในการเรียนการ

สอน แบบบันทึกความคิดเห็น แบบสัมภาษณ  นอกจากนี้ยั งใช เทป

บันทึกเสียง กลองถายภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลขณะการสอนในแตละคร้ัง 

แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในวงจรตอไป 

2. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการ

เรียนรู โดยใชศึกษาการเรียนการสอนออนไลน ในชวงการระบาดเชื้อโควิด-

19 โดยมีครูผูสอนเปนโคช รายวิชา โครงงาน จํานวน 18 สัปดาห และส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน เชน การตูนเอนิเมชั่น ส่ือ Power Point และส่ือ

ออนไลนอื่น ๆ 
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ผลการศึกษา 

การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและส่ือการเรียน ในรูปแบบ

ออนไลนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ผลการศึกษาพบวา 1) ผลจากการ

จากส่ือการเรียนการสอนออนไลนในชวงการระบาดเชื้อโควิด-19 โดยมี

ครูผูสอนเปนโคช รายวิชา โครงงานระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 

ระดับคะแนน 3.00 คุณภาพดี รอยละ 23.38 ระดับคะแนน 2.5 คุณภาพดี

พอใช รอยละ 22.08 และระดับคะแนน 3.5 คุณภาพดีมาก รอยละ 18.18 

ผลจากการสังเกตพฤติกรรม จัดการเรียนการสอนในชวงการระบาดเชื้อโค

วิด-19 โดยมีครูผูสอนเปนโคช รายวิชา โครงงาน ภาพรวมอยูในระดับดี  (  

= 3.18) ผลจากแบบสํารวจสําหรับนักเรียนไดสํารวจพฤติกรรมการเรียนของ

ตนเองในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.94) ผลจากสัมภาษณ

ปลายเปด ใชคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงออกซ่ึงความคิดความรูสึก

ของตนเองและแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียน พบวาสวนใหญแลวเปน

วิชาที่มีประโยชนมาก การเรียนการสอนมีความสนุก ดี สามารถนําไปใชได

จริงในอนาคต 
 

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

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อการเรียนการสอน 

ที่เนนการสาธิตปฏบิัติรวมกันของผูเรียนแบบผสมผสาน 

ในรายวิชาการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญช ี
 

ชื่อผูศึกษา นางสาวณฐวรรณ  รองงาม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เม่ือพิจารณาการใชงานโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ของ

นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะการใชงานโปรแกรมตารางงาน ซ่ึงโปรแกรม

ตารางงานมีประโยชนดานการใชงานอยางมากในปจจุบัน สามารถนํามา

ออกแบบพัฒนาใชในการทํางานของธุรกิจตาง ๆ หลากหลายธุรกิจ รวมถึง

งานดานบัญชีก็เชนเดียวกัน สามารถอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และ

โปรแกรมตารางงานมีคุณสมบัติชวยเร่ืองการแสดงผลขอมูลและการคํานวณ

ที่ถูกตอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการประยุกต

โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี โดยใชส่ือการเรียนการสอนที่เนนการ

สาธิตปฏิบัติรวมกันของผูเรียนแบบผสมผสานยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ใช

วิธีการนําเสนอในตําราควบคูกับการสาธิตปฏิบัติการใชงานโปรแกรมตาราง

งานระหวางนักเรียนและครูผูสอน เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการใชงาน

โปรแกรมเพิ่มมากขึ้น การถาม-ตอบ ขั้นตอนการใชงานโปรแกรมตารางงาน

เพื่อประยุกตใชกับวิชาชีพบัญชี พบวา นักเรียนมีความสนใจในรายวิชา

เพิ่มขึ้น สามารถอธิบายขั้นตอนการใชงานโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ไดถูกตองมากขึ้น และการสาธิตปฏิบัติ การถาม-ตอบ ภายในชั้นเรียนจะ

ชวยในนั ก เรียนมีความกระตือรือรนและต้ังใจเรียนอยู ตลอดเวลา 

สภาพแวดลอมในชั้นเรียนไมนาเบื่ออีกตอไป 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไขปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการถาม-ตอบและแลกเปล่ียนความรู

ภายในชั้นเรียน เร่ืองการวิเคราะหรายการปรับปรุง วิชาการบัญชีกิจการ

พิเศษ เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน และมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น กระตุนให ผู เรียนไดคิดวิเคราะหอยู

ตลอดเวลา เพื่อที่จะตอบแบบฝกทักษะและสามารถลงมือปฏิบัติในการทํา

แบบฝกทักษะไดจริง รวมทั้งเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี

กิจการพิเศษ สามารถนําไปใชในการฝกประสบการณในสถานประกอบการได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกตโปรแกรม

ตารางงานเพื่องานบัญชี โดยใชส่ือการเรียนการสอนที่เนนการสาธิตปฏิบัติ

รวมกันของผูเรียนแบบผสมผสาน ที่ ผูเรียนมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 

อธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 

2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการประยุกตโปรแกรมตารางงาน

เพื่องานบัญชี 

3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชการสาธิตปฏิบัติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี กลุม 2,5,6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 75 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2,5,6 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  แบบฝกทักษะ ไดแก การสอนที่เนนการสาธิต

ปฏิบัติรวมกันของผูเรียน 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชส่ือการเรียนการ

สอนที่เนนการสาธิตปฏิบัติรวมกันของผูเรียนแบบผสมผสาน ในรายวิชาการ

ประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบฝกทักษะวิชาการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 

ประกอบดวย 

1. คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการประยุกตโปรแกรมตาราง

งานเพื่องานบัญชี 

2. หลักสูตรรายวิชาการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องาน

บัญชี 

3. วัตถุประสงคการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 

4. สวนประกอบและขั้นตอนการใชงานโปรแกรมตารางงาน 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 โดยใชเวลาในการทดลอง 12 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบดวย 

1. ชวงทดสอบกอนเรียน จํานวน 2 คาบ 

2. ชวงทดสอบและปฏิบัติ จํานวน 9 คาบ 

3. ชวงทดสอบหลังเรียน จํานวน 1 คาบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลการใชแบบฝกทักษะการประยุกตโปรแกรม

ตารางงานเพื่องานบัญชี เนนการสาธิตและปฏิบัติรวมกันของผูเรียน เพื่อ

แกปญหาการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี วิชาการประยุกต

โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูวิจัย

ดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพมา

ตรวจสอบ วิเคราะห ตีความ และสรุป เพื่อประเมินสภาพการณที่เกิดขึ้นวา

ส่ิงที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม รวมทั้ง

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวิธีการท่ีจะปรับปรุง

แกไขและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป แลวรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 

อธิบายคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะการวิเคราะหรายการปรับปรุงบัญชี 

วัตถุประสงคของการปรับปรุงบัญชี ประเภทของรายการปรับปรุงและ

หลักการบันทึกรายการ 

2. วิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี จากการทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์และผลงานสะสมจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 

จากการศึกษาขอมูลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชการ

ประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี จะเห็นไดวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน

นักเรียนสวนใหญยังไมผานเกณฑ โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.23 คารอยละ 32 

ของคะแนนหลังเรียน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 แตเมื่อมีการนําแบบฝก

ทักษะการประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ที่เนนการสาธิตปฏิบัติ

รวมกันของผูเรียนแบบผสมผสาน ผานส่ือออนไลน Google Classroom 

และ Google Sheet มาใช ทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนมีคา

คะแนนเฉล่ีย 8.73 คารอยละ 87 ของคะแนนกอนเรียน คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.20 แสดงใหเห็นวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน

อยางเห็นไดชัดและเปนที่นาพอใจของผูวิจัย 

2. ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม 

จากการศึกษาผลการวิจัยในคร้ังนี้โดยใชแบบสอบถาม จะเห็น

ไดวาความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามภาพรวมที่มีตอ “แบบฝกทักษะ

การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ที่เนนการสาธิตปฏิบัติรวมกนั

ของผูเรียนแบบผสมผสาน ผานส่ือออนไลน Google Classroom และ 

Google Sheet” อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

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. ควรเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติแบบฝกทักษะใหมากกวานี้ 

2. ควรเพิ่มความหลากหลายของแบบฝกทักษะในแตละหัวขอ 

3. ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกแบบฝกทักษะใหมากกวานี้ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนการสาธิต

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความสนใจในการเรียนการ

สอนมากขึ้น 

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น 

4. นักเรียนไดฝกทักษะและลงมือปฏิบัติงานไดจริง 

5. สามารถนําความรูจากการเรียนการสอนไปเปนแนวทางในการ

เรียนรูวิชาอื่น ๆ รวมไปถึงการทํางานในสถานประกอบการ 
 

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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ไป ในรายวิชาบัญชีเบื้องตน 1 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การบญัช ีกลุม 1 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปริยากรณ  เจยงาน 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องตน เปนวิชาที่ผูเรียนตอง

มีทักษะในการวิเคราะหรายการคา และเขาใจกระบวนการของวงจรบัญชี 

จากการที่ไดรับมอบหมายใหสอนวิชาบัญชี นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาระยะหนึ่งนั้น จากการสังเกตและตรวจสมุด

แบบฝกหัดในวิชาบัญชีเบื้องตนนั้น พบวา นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะใน

การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป จึงทําใหผลคะแนนในการเรียนไม

เปนที่นาพึงพอใจ เนื่องจากนักเรียนสวนใหญขาดความสนใจในการเรียน 

นักเรียนไมทําแบบฝกหัด การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป มี
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ขั้นตอนที่ยากและซับซอน แบบฝกทักษะมีนอย จึงทําใหนักเรียนขาดทักษะ

ในการบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

แกปญหาดังกลาว โดยการพัฒนาทักษะกระบวนการบันทึกรายการในสมุด

รายวันทั่วไป ในวิชาบัญชีเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยใชชุดฝกทักษะ เปนการบันทึกรายการคาในสมุด

รายวันทั่วไป เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการบันทึกบัญชี มีทัศนคติ

ที่ดีตอการเรียนวิชาบัญชี และทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบัญชีเบื้องตนที่

ดีขึ้น 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการบันทึกบัญชีในสมุด

รายวันท่ัวไป ในวิชาบัญชีเบื้องตน โดยใชชุดฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 15 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  แบบฝกหัด แบบทดสอบ บัญชีหวดสินทรัพย 

หนี้สิน และสวนของเจาของ สูงขึ้น 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา เปนแบบทดสอบวิชาการบัญชี

เบื้องตน รหัสวิชา 20200-1002 จํานวน 20 ขอ มีความเชื่อมั่น 0.97 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ทําการเลือกกลุมทดลองโดยวิธีการเลือกจากการสังเกตและ

ตรวจสมุดแบบฝกหัด นักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 จํานวน 15 คน 

2. ทําการวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน โดยใหนักเรียนกลุมทดลองทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เร่ืองการบันทึกบัญชีใน

สมุดรายวันทั่วไป แลวเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการสอน 

โดยใชแบบฝกทักษะกับกลุมทดลอง จํานวน 15 คน 

4. เมื่อนักเรียนเรียนจบแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ลังเรียน

ทันที โดยใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป แลวเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

นําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

5. ประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน เร่ือง 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝก

ทักษะ พบวา 

1. การสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เร่ือง 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป วิชาบัญชีเบื้องตน พบวา แบบฝกทักษะ

มีความเหมาะสมจากการนําแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนกลุม

ทดลอง จํานวน 15 คน พบวา มีประสิทธิภาพ รอยละ 90.00 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 75.00 

2. การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการบันทึก

บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในวิชาบัญชีเบื้องตน โดยใชชุดฝกปฏิบัติของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใช

แบบฝกทักษะ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังใชแบบฝกทักษะ เทากับ 

12.90 สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนใชแบบฝกของนักเรียน เทากับ 7.50 ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครูผูสอนควรฝกใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดในเร่ืองอื่น ๆ 

รูจักการแสดงความคิดเห็นอภิปราย 

3. จากการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ สวนมากทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควร

สงเสริมและสนับสนุนการผลิตแบบฝกทักษะขึ้นใชเองในหนวยเรียนอื่น ๆ 

และในวิชาอื่น ๆ เพื่อจะไดพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น และ

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และความรบัผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 การบญัช ี1 

ปการศึกษา 2564 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภารัตน  เภรีฤกษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ครูจะตองสรางบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู   แนวทาง

หนึ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี คือครูสามารถนําส่ือการสอนมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเนื้อหาในบทเรียนจะตองมีความถูกตอง

ตามหลักวิชาเปนปจจุบันไมลาสมัย โครงสรางเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ

ตอเนื่องนั่นคือควรจะตองมีการออกแบบบทเรียนที่ดีนําทางผูเรียนใหเกิด

ความเขาใจและจําเนื้อหาไดมีการจัดระบบเนื้อหาสัมพันธกับความรูเดิมหรือ

ประสบการณเดิมของผูเรียน 
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การศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 25 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการ

วิจัย  ไวดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับส่ือการสอน 

2. นําส่ือการสอนมาประยุกตในการสอน 

3. สํารวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

4. นําแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และการตอบ

แบบสอบถามของนักเรียน รวมท้ังดานการเรียน และการติดตามจาก

ผูปกครอง ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอการเรียน มีความซ่ือสัตย มี

วินัย และความรับผิดชอบมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายใน

หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจในการเรียนมากขึ้น พรอมทั้งคอย

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้นดวยความเต็มใจ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. นักเรียน ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรม

และการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นําผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนท่ีมีตอคุณภาพของส่ือ

การเรียนการสอน มาพัฒนาเทคนิค การสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาการสรางแบรนดธุรกิจดิจิทัล 

รหัสวิชา 30224-2006 โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

Peer-assisted Learning และการสงงานผานระบบหองเรยีนออนไลน 

(Google Classroom) ชวงสถานการณโควิด-19 
 

ผูวิจัย นายปณิต  นพประดิษฐ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

แผนกวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสรางแบรนดธุรกิจดิจิทัล มี

การเก็บคะแนนแบงออกเปนสองสวน คือ คะแนนเก็บระหวางภาค 80 

คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวมเปน 100 คะแนน โดย

คะแนนเก็บระหวางภาคมีสัดสวนคะแนนที่มากกวารอยละ 80 ซ่ึงมาจากการ

ทําใบงานหรือชิ้นงาน 40 คะแนน และการสอบปลายภาค 20 คะแนน 

ดังนั้น การทําใบงานหรือชิ้นงานสงครู จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะใชในการประเมิน

ทักษะของนักเรียนในเร่ืองนั้น ๆ 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสรางแบรนดธุรกิจดิจิทัล 

รหัสวิชา 633020401 โดยการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google 

Classroom) ของนักเรียนระดับ ปวส.2 กลุมเรียน 633020401 สาขาวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ไดพบปญหาและอุปสรรคจากการสงงาน เชน การสง

งานชา หรือไมสงงานของนักเรียนอยูบอยคร้ัง ซ่ึงทําใหครูไมสามารถวัด

ทักษะและความกาวหนาของนักเรียนได ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความตองการที่

จะแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการสงงานโดยลด

อุปสรรคในการสงงานแบบปกติ ใหสงผาน Google Classroom ที่สามารถ

สงงานไดตลอดเวลา และการเรียนรูรวมกันแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อให

นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนา จึงไดนํากิจกรรมการเรียนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะการเรียนการ

สอนโดยวิธีการดังกลาวจะชวยแกปญหาและพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน และเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีในชั้นเรียน ทั้งสราง

ความภาคภู มิใจใหกับนักศึกษาที่ ไดชวยเหลือบุคคลอื่น และชวยให

บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความกระตือรือรนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาความรูในทางดานอื่น ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใช

วิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยมุงหวังใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ

ในเนื้อหารายวิชาที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นป ท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 37 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การสงงานผานระบบ Google Classroom 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนักเรียนสงงานชาหรือไมคอย

สงงาน 

2. ใช Google Classroom ในการแกไขปญหาทางดานการสง

งานของนักเรียน 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักเรียนสงงานผาน

ระบบ Google Classroom จากนั้นนําปริมาณที่ไดมาคิดหาคาเฉล่ียหรือ

รอยละของปริมาณงานที่นักเรียนสง 

4. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการสงงาน

ผานระบบ Google Classroom 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการวิจัยดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะหรอยละของปริมาณการสงงานของนักเรียน 

2. วิเคราะหคาเฉล่ียแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช

วิธีการสงงานผานระบบ Google Classroom 

3. ผูวิจัยไดใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาคะแนน

เฉล่ีย คารอยละ วิเคราะหขอมูลโดยใช Microsoft Excel หลังจากวิเคราะห

ขอมูลแลวทําการแปลผลและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงแลว

สรุปผลการวิจัยโดยการบรรยาย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพื่อแกปญหาการสงงานในรายวิชาการสรางแบรนด

ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006 โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

และการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ชวย

สถานการณโควิด-19 ของนักเรียนระดับ ปวส.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ไดผลวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนนักศึกษาที่ไม Join Class คิดเปนรอยละ 26.67 

2. จํานวนนักศึกษาที่สงงานตามกําหนด คิดเปนรอยละ 40 เมื่อ

พิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา ชิ้นงานที่ 2 นักศึกษาสงงานตามกําหนด รอย

ละ 42.22 และชิ้นงานที่ 1 นักศึกษาสงงานตามกําหนด รอยละ 37.78 

3. จํานวนนักศึกษาที่สงงานชา คิดเปนรอยละ 8.89 เมื่อพิจารณา

เปนชิ้นงานจะเห็นวา ชิ้นงานที่ 2 นักศึกษาสงงานชา รอยละ 11.11 และ

ชิ้นงานที่ 1 นักศึกษาสงงานชา คิดเปนรอยละ 6.67 

4. จํานวนนักศึกษาไมสงงาน คิดเปนรอยละ 24.44 เมื่อพิจารณา

เปนชิ้นงานจะเห็นวา ชิ้นงานที่ 1 นักศึกษาที่ไมสงงาน รอยละ 28.88 และ

ชิ้นงานที่ 2 นักศึกษาที่ไมสงงาน รอยละ 20.00 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจการใชระบบ Google Classroom 

ในการสงงาน (µ = 4.98) และ (σ = 0.21) อยูในระดับคุณภาพมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานประหยัดเวลาในการสงงาน ลดขั้นตอน

และอุปสรรคในการสงงาน ดานใชไดเหมาะสมกับวิชาที่เรียน และดาน

นําไปใชในวิชาอื่น ๆ ได มีความพึงพอใจมากที่สุด (µ = 5.00) และ (σ = 
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0.00) ดานมีความตองการที่ใชระบบ Google Classroom ในการสงงาน

ตอไป (µ = 4.98) และ (σ = 0.15) มีความพึงพอในในระดับมากที่สุด 

สามารถสงงานไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด (µ = 4.97) และ (σ = 0.17) มี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และดานความเขาใจในการใชระบบ 

Google Classroom (µ = 4.92) และ (σ = 0.28) มีความพึงพอใจระดับ

มากที่สุด ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบ Google Classroom 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ 

Google Classroom 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของการสง

งานของนักเรียน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกปญหาการสงงานของนักเรียนใหกับ

ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

3. เพื่อใหครูผูสอนทราบถึงรูปแบบและวิธีการสอนที่ชวยให

นักศึกษามีความเขาใจและมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้น และเพื่อนําไป

ปรับปรุงพัฒนาการสอนในรายวิชาอื่น ๆ  

_______________________________________________________ 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 

สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่มตีอกิจกรรมการเรยีนการสอนออนไลน 

วิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณพกพาเบื้องตน 

ในชวงการแพรระบาดของเชื้อโควดิ 19 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาคร  ศรีสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอรศึกษา, 

 กศม.การวัดผลการการศึกษา 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนตน

กําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยให

ความสําคัญแกผูเรียนเปนหลัก เพื่อรองรับกระแสของการเปล่ียนแปลงของ

โลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใหความสําคัญสูงสุดใน

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 สงผลให

รูปแบบการจัดการเรียนรูเปล่ียนไป มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู เพื่อใหการกระบวนการจัดการเรียนรู

ดําเนินตอไปได ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวจําเปนที่จะตองมีการปรับรูปแบบ 

กระบวนการใหสอดคลองกับผูเรียน สถานการณ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู  

หลังจากไดมีการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนมาระยะหนึ่ง จําเปนตองมี

การประเมินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูทั้งหมดวาสอดคลองกับ

ผูเรียน ทรัพยากรที่มีหรือไม เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหการออกแบบการเรียนการสอนออนไลนที่

เหมาะสมกับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่เกิดจาก

การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ใชหองเรียนออนไลน 

วิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณพกพาเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 64 คน  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. เกณฑในการวัดแบบสอบถาม ใชวิธีการสรางแบบสอบถาม

แบบมาตรสวนประเมินคา (Rating scale) โดยเกณฑในการใหคะแนนแบง

ออกเปน 5 ระดับ 

2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักเรียนในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักเรียน 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพาเบื้องตน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จาการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพแผนกคอมพวิเตอรธุรกิจที่มีตอการจัดการเรียน

การสอนออนไลนวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณพกพาเบื้องตน 

สรุปไดดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ดาน 

คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบระบบจัดการเรียนการสอน และดานวัด

ประเมินผล โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย เมื่อพิจารณาเปน
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รายดาน พบวาทุกดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอสวนใหญมีความคิดเห็นอยู ในระดับเห็นดวยทุกขอ สวน

ขอเสนอแนะอื่น พบวานักเรียน เรียนเขาใจงาย 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนส่ิงสําคัญที่จะตองคํานึงถึงคือ

ความพรอมของผูเรียน ควรมีการประเมินความพรอมของผูเรียนกอน

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเขาถึงบทเรียนไดทุกๆคน ตาม

สภาพของผูเรียน และการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูตองสอดคลอง

กับสภาพความพรอมของผูเรียนทุก ๆ คน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนได รับการพัฒนาทั้ งทางรางกาย จิตใจ ความรู 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

ผานระบบออนไลน 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขอยาง

แทจริง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

ที่จะทําใหผูเรียนมีการพัฒนาและการเรียนรูที่สูงยิ่งขึ้น 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการเขียนโปรแกรม 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรบัพ้ืน) 

ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) 
 

ผูวิจัย นางสาวดนุภา  จิตรามวงศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 กําหนด

รายวิชา 30200-0014 หลักการเขียนโปรแกรม เปนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วิชาชีพ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทาที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพจะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะหงาน ผัง

งาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) โครงสราง

ภาษาคอมพิวเตอรและการใชกระบวนการเขียนโปรแกรม คําส่ัง การคํานวณ

เง่ือนไขกรณีและการทําซํ้า การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย ใน

การเรียนการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม พบวา เปนวิชาที่นักศึกษา

เห็นวามีความยากทําใหไมพยายามที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน 

สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางตํ่า มีจํานวนนักศึกษาที่สอบผาน

แตมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีแนวคิดในการนําวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

(Explicit Teaching Method) เปนทางเลือกในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจ เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม และสรางความสนใจของนักเรียนในการ

เรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยการหา

คาดัชนีประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่เรียนวิชาหลักการเขียน

โปรแกรม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชา

หลักการเขียนโปรแกรมดวยวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรับพื้น) จํานวน 

17 คน โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียน

โปรแกรม 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชา

หลักการเขียนโปรแกรมดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pre-test) กับผูเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเขียน

โปรแกรม แลวทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะห

ขอมูล โดยนําแบบทดสอบวัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความรูแคไหน 

2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิชาหลักการเขียน

โปรแกรม  

3.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เมื่อส้ินสุดการสอนทั้ง 5 

หนวยการเรียนแลว ใหผูเรียนทําการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เปนฉบับเดียวกับที่ทดสอบ

กอนเรียน 

4. นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนมา

วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมดวยวิธี

สอนแบบเอ็กซพลิซิท 

5. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสอนวิชา

หลักการเขียนโปรแกรมดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาหลักการเขียน

โปรแกรมดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

2. วิเคราะหคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาหลักการ

เขียนโปรแกรมดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย 

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรับพื้น) ดวย

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method)  ปรากฏผลดังน้ี 

1.  ดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมดวย

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท คาเทากับ 0.35 หรือรอยละ 35  

2.  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาหลักการเขียน

โปรแกรมดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท คาเฉล่ียเทากับ 4.28 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.10 แสดงวา นักศึกษามีความพึงพอใจมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใช

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทกับวิธีสอนรูปแบบอื่น ๆ เชน CIPPA  โครงงาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ก อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค าดัชนี

ประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่เรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาหลักการ

เขียนโปรแกรมดวยวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือการวิเคราะหขอมูล ในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based 

Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz 

 

ผูวิจัย นางนันทารัตน  ทองธวัช 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนตน

กําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยให

ความสําคัญแกผูเรียนเปนหลัก เพื่อรองรับกระแสของการเปล่ียนแปลงของ

โลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใหความสําคัญสูงสุดใน

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สงผล

ใหรูปแบบการจัดการเรียนรูเปล่ียนไป มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู เพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนรู

ดําเนินตอไปได ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง

รูปแบบ กระบวนการใหสอดคลองกับผูเรียน สถานการณ รวมทั้งทรัพยากร

ที่มีอยู หลังจากไดมีการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนมาระยะหนึ่ง 

จําเปนตองมีการประเมินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูทั้งหมดวา

สอดคลองกับผูเรียน ทรัพยากรที่มีหรือไม เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหการออกแบบการเรียนการสอนออนไลนที่เหมาะสม

กับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่เกิดจากการ

ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 และแผนก

วิชาการตลาด กลุม 2 ที่ใชหองเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. การจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ไดแก Google 

Classroom, Google Meet และ MIT App Inventor 

2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม การวิจัย

คร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เพื่อสํารวจความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุม 3 และแผนกวิชาการตลาด กลุม 2 ที่ใชหองเรียน

ออนไลน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 37 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

1.2 ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ความ คิด เห็ น ของนั ก ศึกษ าระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 แผนกวิชาการตลาด กลุม 2 ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน
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รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยเปนคําถามแสดง

ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรม Excel โดยมีขั้นตอนดังนี ้

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถกูตองของคําตอบที่ได 

หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

2.3 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 และแผนกวิชาการตลาด กลุม 2 ที่มีตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ทั้ง 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 

และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น

ดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกขอ ยกเวนหัวขอ การออกแบบเปนระบบ

นําเสนอถูกตองตามลําดับขั้นของประเภทส่ือนั้น ๆ และมีการยอนกลับ 

(Feed black) เพื่อเสริมแรงอยางเหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม จากท่ีทําหนาท่ีมอบทุกส่ิงทุกอยางแก

ผูเรียนมาเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุนและใหกําลังใจ รวมคิดรวมเรียน

ไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาการเตรียมการสอน

หรือการวางแผนการสอนไมมีประสิทธิภาพ ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลมเหลว จึงตองมีการเสริมแรงทางบวก เพื่อใหนักศึกษามีความสุข 

และสนุกกับการเรียนออนไลน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นัก ศึกษาได รับการพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ ความ รู 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต

ผานระบบออนไลน 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

4. เพื่อใหนักศึกษาเปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยางแทจริง 

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะทํา

ใหผูเรียนมีการพัฒนา และการเรียนรูที่สูงยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

เพ่ือการวิเคราะหขอมูล วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz 
 

ผูวิจัย นางสาวจตุพร  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาของปญหา  

การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ทําใหเกมคอมพิวเตอรเขา

มามีบทบาทและเปนที่นิยมกันอยางมากในการสรางความเพลิดเพลิน

สนุกสนานใหกับทั้งเด็กและผูใหญ ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการออกแบบส่ือการ

เรียนรูใหมโดยประยุกตเอาเกมมาใชกับการเรียนรู โดยมีการจําลอง

สถานการณตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเลนและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน เปนที่มา

ของ Game Based Learning ซ่ึงเปนส่ือในการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงถูก

ออกแบบมาเพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอมๆกับการไดรับความรู โดย

สอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆเอาไวในเกม และใหผูเรียนลงมือ

เลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม

นั้นนั่นเอง Game Based Learning เปนส่ือการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดทั้งในระดับความจําและความเขาใจ และยังเปนส่ือที่

นาสนใจสามารถสรางแรงจูงใจใหผู เรียนอยากเรียนรู สรางความรูสึก

สนุกสนานใหแกผูเรียน และจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู

จนกระทั่งเกิดการเรียนรูดวยตัวเองได เชน วิชาใดเปนวิชาที่ยาก เนื้อหา

เยอะ ผูเรียนไมคอยอยากเรียนวิชานี้ ครูผูออกแบบการเรียนรูสามารถนําเอา

เนื้อหาเหลาน้ันมาดัดแปลงเปนเกม เพื่อใหเกิดความนาสนใจ และงายตอ

ความเขาใจมากขึ้น (วันวิสา ดาดี,2553) 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ สําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผานมา พบวาผูเรียนบางสวนไมเขาใจ

บทเรียน เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความยากสูง โดยผูวิจัยไดสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู ดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตาม

แผน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอยสนใจเรียน

เทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทําความเขาใจ

และจดจําเนื้อหาตางๆใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวดวย

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz มาทดลองใชเพื่อ

แกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชั่นเกมออนไลน quizizz ซ่ึง

ใหบริการใชงานบนเว็บไซต quizizz.com เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยคือ

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่  2/2564  ผูเรียน

สามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตและสามารถใชไดทั้งบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา รูปแบบมีความนาสนใจและสามารถ

บรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการใหคะแนนตามผลการตอบคําถามและเวลา

ที่ใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงทางบวกใหแกผูเรียน สามารถเลนเกมซํ้าจนได

คะแนนเปนที่พอใจ Quizizz (ชฎารัตน พิพัฒนนันท., 2563) เปนเคร่ืองมือ
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หนึ่งท่ีชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ดวย

วิธีการที่สนุกสนาน ซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการ

สรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการที่ผูเรียนจะเกิดทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ไดน้ันผูสอนในปจจุบันจึงมีบทบาทที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

คือเปล่ียนจากการเปนครูสูการเปนโคช หรือเรียกวาเปนผูอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรู สรางบรรยากาศในการเรียนรู กระตุนผูเรียนดวย

คําถาม รูจักจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู มีการสราง 

ความรวมมือในการเรียนรูโดยการออกแบบกิจกรรมที่ใหผูเรียนรวมกัน

แกปญหา หรือสามารถทํางานเปนทีมได โดยคํานึงถึงความแตกตางของ

ผู เรียน และออกแบบการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูของผู เรียน 

(Learning style) ท่ีแตกตางกัน อีกทั้งควรมีการใชนวัตกรรม เคร่ืองมือ 

หรือเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game 

Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) 

โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

วิเคราะหขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน 

quizizz เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากร  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564  จํานวน 83 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 33 คน  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการประยุกตใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game 

Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz มีการดําเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 

3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 

6. วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนเกมออนไลน quizizz เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

2. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน เร่ืองการประยุกต ใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลจํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช

เกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ือง

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช   

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของ

นักศึกษาที่เรียนเทคนิคการจัด การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based 

Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิเคราะหขอมูล รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการอาชีพ 

วิเคราะหโดยใชคาที (t-test) 

2. ความพึงพอใจของผูเรียน 

ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงใช

คาสถิติดังนี้ 

1. คาเฉล่ีย ( X ) 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

3. dependent t-test 
 

สรุปผลการวิจัย    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห

ขอมูล จากการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( X =4.67) ดานไดรับความรูจากการเลนเกม และดานไดความ
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สนุกสนานเพลิดเพลิน คาเฉล่ียสูงสุด อยู ในระดับมากที่ สุด ( X =4.76)  

รองลงมาคือดานเกมมีความนาสนใจ นาติดตาม อยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.70) ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูดวยเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.64) และดานตัวอักษรอาน

งาย ภาษาที่ใชเขาใจงาย อยูในระดับมาก ( X =4.48) 
 

ขอเสนอแนะ         

1. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปน

ฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz สามารถใชได

ทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่ตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต  

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามเกมไดถูกหมด 

_______________________________________________________ 
 

การหาประสิทธภิาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบตัิการ

เบื้องตน รหัสวิชา 302000015 การตดิตั้งระบบปฏบิัติการ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นายปยวิทย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศ 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนผลที่เกิดจากการ

ปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญที่จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข มีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูทุกขั้นตอน เกิดการพัฒนาทางสมอง ใหมีการคิดวิเคราะห และได

แสดงออกอยางสรางสรรค ซ่ึงเปนการพัฒนาสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการโดยการจัด

สถานการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณการทํางาน 

การฝกปฏิบัติงานสูอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความถนัดเหมาะสม

และสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ และความตองการของสถานประกอบการ 

รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ สามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถาบันการศึกษาที่เปด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 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) และจะจัดการ

เรียนการสอนอยางไรเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีการเรียนรูไดดวยตนเอง กรอบ

แนวคิดทางการศึกษาเดิมเปล่ียนแปลงไป จากโครงสรางการศึกษาที่ยึดติด

กับเวลา สถานที่ ใชกรอบของหองเรียนและวิทยาลัยเปนหลัก ครูคาดหวังให

นักเรียนทุกคนไดรับเนื้อหาเหมือนกันหมดในความเร็วเทากัน โรงเรียนเปน

โรงงานผลิต และวัดผลดวยการสอบคร้ังสุดทาย โดยไดเปล่ียนมาใชกรอบ

แนวคิดใหมที่สงเสริมการเรียนรูที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่ แหลงขอมูลที่ไม

จํากัด ครูเปนผูอํานวยความสะดวก และนักเรียนเปนผูคนหา แสวงหา และ

สรางความรูดวยตนเอง ที่เรียกวา การเรียนรูดวยตนเอง    

จากความเห็นเร่ืองความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนได

ศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองส่ือการเรียนการสอน เพราะส่ือเปนปจจัยท่ีสําคัญและ

จําเปนตองใชในการเรียนดวยตนเองเพื่อใหการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  

โดยรุงทิวา จักรกร (2527) สรุปวา บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของตนเอง เปนการสรางความเชื่อมั่น

และความรับผิดชอบใหแกนักเรียน ดังนั้นการผลิตส่ือชุดการเรียนดวยตนเอง

รายวิชาที่ประกอบดวยบทเรียนยอยๆ ที่มีรูปแบบเหมือนบทเรียนสําเร็จรูป

จึงนาจะเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอน

ในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสมที่สุด เพราะบทเรียนสําเร็จรูปเปน

บทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนชา

หรือเร็วตางกันตามความแตกตางของแตละบุคคล และนักเรียนมีโอกาสได

ศึกษาไปตามลําดับขั้นโดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไวในบทเรียน  

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 เปนวิชาที่ไมมี

แบบเรียน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนานวัตกรรมหรือส่ือการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อใชพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ครูผูสอนรายวิชา

ระบบปฏิบัติการเบื้องตน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 เพื่อใชพัฒนา

ผู เรียนตามเจตนารมณของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง  

พุทธศักราช 2563 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา

ระบบปฏิบั ติการเบื้ อ งตน  รหัสวิชา 302000015 เร่ือง การติด ต้ั ง

ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ   

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบั ติการเบื้องตน รหัสวิชา 

302000015  เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ  

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู เรียนที่มีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบั ติการเบื้ องตน  รหัสวิชา  

302000015 เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ  
 

ประชากร  

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษา

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใชวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หอง 17 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัส

วิชา 302000015 เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ   
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ

เบื้องตน รหัสวิชา  302000015 คือ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน  

4. เคร่ืองมือทางสถิติ ไดแก สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบทดสอบ

สถิติที่ใชวิเคราะหแบบสอบถาม และสถิติที่ใชหาคาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียน   
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 โดยหาคาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) คือ คะแนนของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  

และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) คือ คะแนนของผูเรียนจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน 

ตอนที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน โดยหาคา  t–test  (dependent) 

ตอนที่  3  ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบ

การเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 โดยหา

คาเฉล่ีย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1. ผลการวิ เคราะห ดัชนีความสอดคลองระหวางเอกสาร

ประกอบการเรียนกับจุดประสงคการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ พบวา ทุก

รายการประเมินท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.0 ทุกขอ  

จึงสรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียนที่สรางขึ้นเหมาะสมที่จะนําไปใช

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ

เรียน วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 เร่ือง การติดต้ัง

ระบบปฏิบัติการ มีคาเทากับ 83.43/80.86 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว   

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 

302000015 เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

4. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผู เรียนที่มีตอเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน รหัสวิชา 302000015 เร่ือง 

การติด ต้ังระบบปฏิบั ติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง 

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชพบวาผูเรียนมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงเทากับสมมติฐานที่ต้ังไว   
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีใชเอกสารประกอบการสอนและทําการวิจัยกับกลุมผูเรียนอื่น

ในโอกาสตอไป 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  

1.  ผูเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน  

รหัสวิชา 302000015 เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.  เป นแนวทางในการพัฒ นาเอกสารประกอบการเรียน

คอมพิวเตอรรายวิชาอื่นๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของ

ผูสอนตอไป 

______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเดลที่ใชออกแบบเชิงวตัถุ 

วิชาการวเิคราะหและออกแบบระบบเชงิวัตถุ ภาคเรยีนที่  2/2564 

ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based 

Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz 
 

ผูวิจัย นายรพีพัฒน  พรหมดนตรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาของปญหา 

การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ทําใหเกมคอมพิวเตอรเขา

มามีบทบาทและเปนที่นิยมกันอยางมากในการสรางความเพลิดเพลิน

สนุกสนานใหกับทั้งเด็กและผูใหญ ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการออกแบบส่ือการ

เรียนรูใหมโดยประยุกตเอาเกมมาใชกับการเรียนรู โดยมีการจําลอง

สถานการณตางๆเพื่อใหผูเรียนไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆกัน นั่นเองเปน

ที่มาของ Game Based  Learning ซ่ึงเปนส่ือในการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ถูก

ออกแบบมาเพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอมๆกับการไดรับความรู โดย

สอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆเอาไวในเกม และใหผูเรียนลงมือ

เลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตางๆของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม

นั้นนั่นเอง Game Based Learning เปนส่ือการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดทั้งในระดับความจําและความเขาใจ และยังเปนส่ือที่

นาสนใจสามารถสรางแรงจูงใจใหผู เรียนอยากเรียนรู สรางความรูสึก

สนุกสนานใหแกผูเรียน และจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู

จนกระทั่งเกิดการเรียนรูดวยตัวเองได เชน วิชาใดเปนวิชาที่ยาก เนื้อหา

เยอะ ผูเรียนไมคอยอยากเรียนวิชานี้ ครูผูออกแบบการเรียนรูสามารถนําเอา

เนื้อหาเหลาน้ันมาดัดแปลงเปนเกม เพื่อใหเกิดความนาสนใจ และงายตอ

ความเขาใจมากขึ้น (วันวิสา ดาดี,2553) 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ สําหรับนักศึกษาในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่

ผานมา พบวาผูเรียนบางสวนไมเขาใจบทเรียน เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้

มีความยากสูง โดยผูวิจัยไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยการให

นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตามแผน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่าและไมคอยสนใจเรียนเทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมาก

และมีความยากในการทําความเขาใจและจดจําเนื้อหาตางๆใหหมด ผูวิจัยจึง
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ไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวดวยการจัดการเรียนสอนโดยใชเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz มาทดลองใชแกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอปพลิเคชั่น

เกมออนไลน quizizz ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต quizizz.com เนื้อหาที่

นํามาใชในการวิจัยคือเร่ืองโมเดลท่ีใชออกแบบเชิงวัตถุ วิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผูเรียนสามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบ

อินเทอรเน็ตและสามารถใชไดทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา 

รูปแบบมีความนาสนใจและสามารถบรรจุเนื้อหาไดมาก รวมทั้งมีการให

คะแนนตามผลการตอบคําถามและเวลาท่ีใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรง

ทางบวกใหแกผูเรียน สามารถเลนเกมซํ้าจนไดคะแนนเปนที่พอใจ Quizizz 

(ชฎารัตน พิพัฒนนันท., 2563) เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ

และสรางแรงจูงใจในการเรียนรูดวยวิธีการที่สนุกสนาน หนึ่งในกระบวนการ

ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการที่

ผูเรียนจะเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดนั้นผูสอนในปจจุบันจึงมีบทบาทที่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือเปล่ียนจากการเปนครูสูการเปนโคช หรือเรียกวา

เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สรางบรรยากาศในการเรียนรู 

กระตุนผูเรียนดวยคําถาม รูจักจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ

เรียนรู มีการสราง ความรวมมือในการเรียนรูโดยการออกแบบกิจกรรมที่ให

ผูเรียนรวมกันแกปญหา หรือสามารถทํางานเปนทีมได โดยคํานึงถึงความ

แตกตางของผูเรียน และออกแบบการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูของ

ผู เรียน (Learning style) ที่ แตกตางกัน อีกทั้ งควรมีการใชนวัตกรรม 

เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game 

Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ืองโมเดลที่ใชออกแบบเชิง

วัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใช เทคนิคการจัดการเรียน รู โดยใช เกมเป นฐาน  (Game Based 

Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ืองโมเดลที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ ใน

รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน 

quizizz เร่ืองโมเดลที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 65 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  สาขางานโม

บายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ  จํานวน 16 คน    

ตัวแปรที่เก่ียวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน 

quizizz เร่ืองโมเดลที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, ความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ สําหรับนักศึกษาในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

เร่ืองโมเดลที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1. ลักษณะของซีเควนซไดอาแกรม  

2. สัญลักษณในซีเควนซไดอาแกรม 

3. เทคนิคการสรางซีเควนซไดอาแกรม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโมเดลที่ใช

ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาค

เรียนที่  2/2564  ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game 

Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz  มีการดําเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 

3. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช   
 

สรุปผลการวิจัย    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz เร่ือง โมเดลที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ จากการประเมินโดยใช

แบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวย

เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดย

ใชเกมออนไลน quizizz  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.70) โดยดาน

เกมมีความนาสนใจ นาติดตาม มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.88)  รองลงมาคือดานไดรับความรูจากการเลนเกม อยูในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.81) ดานไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมากที่สุด 

( X =4.75) ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูดวยเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz  อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.63)  และดานตัวอักษรอาน

งาย ภาษาที่ใชเขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =4.44) 
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ขอเสนอแนะ         

1. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปน

ฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz สามารถใชได

ทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่ตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมด 

_______________________________________________________ 
 

การใชสตูรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ ในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน 

ภาคเรียนที ่2/2564 ดวยเทคนิคการจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz 
 

ผูวิจัย นางสาวนฤมล  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมตารางงานของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ที่ผานมาพบวา ผูเรียน

บางสวนไมเขาใจบทเรียน เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความยากสูง โดย

ผูวิจัยไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยการใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝก

ปฏิบัติตามแผน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอย

สนใจเรียนเทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมาก และมีความยากในการทํา

ความเขาใจและจดจําเนื้อหาตาง ๆ ใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางแกปญหา

ดังกลาวดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใช

เกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz มา

ทดลองใชเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเลือกใชแอพพลิเคชั่นเกมออนไลน 

quizizz ซ่ึงใหบริการใชงานบนเว็บไซต quizizz.com เนื้อหาที่นํามาใชใน

การวิจัยคือเร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ผูเรียนสามารถเลนเกมไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตและสามารถ

ใชไดทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา รูปแบบมีความนาสนใจ 

และสามารถบรรจุเนื้อหาไดมาก รวมท้ังมีการใหคะแนนตามผลการตอบ

คําถามและเวลาที่ ใชไป ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงทางบวกใหแกผู เรียน 

สามารถเลนเกมซํ้าจนไดคะแนนนาพอใจ Quizizz (ชฎารัตน พิพัฒนนันท., 

2563)  เปนเคร่ืองมือหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและสรางแรงจูงใจ

ในการเรียนรูดวยวิธีการที่สนุกสนาน ซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการที่ชวย

สนับสนุนใหเกิดการสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการที่

ผูเรียนจะเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดนั้นผูสอนในปจจุบันจึงมีบทบาทที่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือเปล่ียนจากการเปนครูสูการเปนโคช หรือเรียกวา

เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สรางบรรยากาศในการเรียนรู 

กระตุนผูเรียนดวยคําถาม รูจักจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ

เรียนรู มีการสรางความรวมมือในการเรียนรู โดยการออกแบบกิจกรรมที่ให

ผูเรียนรวมกันแกปญหา หรือสามารถทํางานเปนทีมได โดยคํานึงถึงความ

แตกตางของผูเรียน และออกแบบการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูของ

ผู เรียน (Learning Style) ที่แตกตางกัน อีกทั้ งควรมีการใชนวัตกรรม 

เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game 

Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ือง การใชสูตรคํานวณ

และฟงกชันตาง ๆ  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน 

quizizz เร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาโปรแกรมตารางงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

จํานวน 76 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 39 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน 

quizizz เร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และความพึง

พอใจของผูเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนเกมออนไลนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกม

เปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ือง การ

ใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การใชสูตรคํานวณ

และฟงกชันตางๆ  จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเทคนิคการจัดการเรียนรู

โดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz 

เร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางาน

ธุรกิจดิจิทัล จํานวน 39 คน 

2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด โดยใชเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz เร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ 

4. เมื่อส้ินสุดการสอนทําการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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6. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี และสรุปความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน 

(Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz เร่ือง การใชสูตร

คํานวณและฟงกชันตาง ๆ รายวิชาโปรแกรมตารางงาน โดยใชคาที (t-test) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกม

ออนไลน quizizz เร่ือง การใชสูตรคํานวณและฟงกชันตาง ๆ จากการ

ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based 

Learning) โดยใช เกมออนไลน quizizz โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.72) โดยด าน เกมมีความน าสนใจ  น าติดตาม  ค า เฉ ล่ีย สูงสุด 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.86) รองลงมาคือดานไดรับความรูจากการเลน

เกม อยูในระดับมากที่ สุด ( X =4.76) ดานความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

อยู ใน ระ ดับ มากที่ สุ ด  ( X =4.73) ด านความพึ งพ อ ใจ ใน ภ าพ รวม 

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.65)  และดานตัวอักษรอานงาย ภาษาที่ใช

เขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =4.62) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปน

ฐาน (Game Based Learning) โดยใชเกมออนไลน quizizz สามารถใชได

ทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่ตองเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต 

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามในเกมไดถูก

หมดทุกขอ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการสอนบทเรียนอื่น ๆ ได 

2. สามารถใชเปนแนวทางแกครูผูสอนคนอื่นได 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ศึกษาพฤติกรรมและปจจยัความสําเรจ็ในการเรียนออนไลน 

รายวิชาโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 20204-2106 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววรลักษณ เจียมพจิิตรกุล 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การสอนออนไลนเปนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนไดโดยไมตองมารวมกลุม

กันที่สถานศึกษา สอนสามารถจัดแบงเนื้อหาใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลและ

ปฏิบัติการตาง ๆ อยางเปนระบบ Google Classroom ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ 

Google Apps for Education จึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวก

ดานการศึกษา เพิ่ มประสิทธิภาพการทํ างาน เพื่ อ ให ผูสอนมี เวลา

ติดตอส่ือสารกับผูเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูเรียนก็มีเวลาคนหาขอมูล

เพื่อการเรียนรูมากขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจากเปนชุดเคร่ืองที่มีการผสานรวม

แอพพลิเคชั่นของ Google ไวหลากหลาย อาทิ Google Doc, Google 

drive, Google slide และ Gmail ไวดวยกัน ผูสอนจึงสามารถสรางและ

รวบรวมงานโดยทั้งหมดทํางานแบบออนไลน และใชงานนั้นในชั้นเรียนตาง 

ๆ สามารถเลือกวาจะใหผูเรียนทํางานอยางไร ทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 

เพิ่มชองทางการส่ือสารระหวางครูและนักเรียน และผูสอนสามารถติดตาม

วาผูเรียนคนใดทํางานเสร็จแลวบาง และใครยังทํางานไมเสร็จ ตลอดจน

แสดงความคิดเห็นใหคําแนะนําแกผูเรียนแตละคนไดตลอดเวลา แมจะไมได

อยูในหองเรียน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

รหัส 20204-2102 ซ่ึงเปนรายวิชาที่มีความสําคัญตอความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงตองวางแผนและจัดเตรียมบทเรียนที่ดีเอาไว

ลวงหนา โดยเร่ิมจากการแยกยอยและจัดลําดับเนื้อหาอยางเหมาะสม จัด

กิจกรรมการเรียนรูเปนชวง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย เปนไป

อยางตอเนื่อง กระบวนการสอนออนไลนผานระบบ Google Meet จึงนาจะ

เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสม ชวยพัฒนาการเรียนของผูเรียนใน

วิชาโปรแกรมประมวลผลคํา รหัส 20204-2102 ใหสูงขึ้นได 

ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมและปจจัยความสําเร็จในการเรียน

ออนไลน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน วิชาโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการเรียนออนไลน วิชา

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
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ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 95 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นตาง ๆ ในการวิจัย 

2. นําตัวแปรช้ีวัดไปสรางเปนขอคําถาม (Item) เพื่อใชเปนแบบ

ประเมิน 

3. นําแบบสอบถามไปใชในการทดลองจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการนําแบบสอบถาม จํานวน 95 ชุด 

สงใหนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จํานวน 95 คน 

โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด จํานวน 95 ชุด คิดเปนรอยละ 

100 ของแบบสอบถามจากกลุมตัวอยงที่ศึกษาแลว นํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดงนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยแหงความสําเร็จใน

การเรียนออนไลน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการเรียนออนไลนในภาพรวมมีคาเฉล่ีย

สูงสุดอยูในระดับมาก ( X = 4.09 , S.D.=0.60) ดานการสอน มีคาเฉล่ีย

สูงสุด อยูในระดับมาก ( X = 4.20 , S.D.=0.55) รองลงมาคือ ดานเนื้อหา 

อยูในระดับมาก ( X = 4.16 , S.D.=0.66) และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดาน

การเรียน อยูในระดับมาก ( X = 4.00 , S.D.=0.65) 
 

ขอเสนอแนะ 

ในระบบการสอนอนไลนลดชองวางของความเหินหางระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน เพราะบางคร้ังการสอนไมไดใหนักเรียนเปดกลองทุกคร้ัง 

(ลดคาใชจายการใชอินเทอรเน็ต) จึงขาดการปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง ความ

นาประทับใจในการเรียนลดลง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงพฤติกรรมการเรียนออนไลน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการเรียนออนไลน 

รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) 

โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

(Social media) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานโมบายแอปพลิเคชัน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายทัศนพงศ  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ดังจะเห็นไดจากแนวการจัด การศึกษาที่ไดระบุไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552:6) ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน

พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 

เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอการ ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถ 

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ยัง มีความประสงคที่จะใหเยาวชน

ไทยมีความรูอันเปนสากล และ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ 

แกปญหาใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ ในการศึกษาโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต 

ที่สามารถเชื่อมตอการส่ือสาร ขอมูลขาวสารตาง ๆไดอยางรวดเร็ว และทัน 

ตอเหตุการณอยูเสมอ การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบการ

เรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน จะเห็นไดวา บริการทางอินเทอรเน็ตอยางสังคมออนไลน (Social 

Network) เปนที่ไดรับความนิยมอยางมาก สวนใหญพบในกลุมเด็กนักศึกษา 

นักศึกษามากที่ สุด ฉะนั้นถาเรานําสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับ 

การศึกษา จะทําใหนักศึกษาและนักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนรูไดทุกที่

ทุกเวลา ดานบทบาทของสังคมออนไลนตอการจัดการในชั้นเรียน ดวย

ลักษณะสําคัญของสังคมออนไลน คือ การมีปฏิสัมพันธของคนในระบบ

เครือขาย สังคมออนไลนมาสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยอม 

กอ ให เกิดผลสําคัญ ในหลากหลาย ลักษณะเชนกัน  เชน  การสราง

ความสัมพันธระหวางสังคมในชั้นหองเรียน เนื่องจากบรรยากาศของสังคม

ออนไลนเปนการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร กอใหเกิดความสัมพันธของคน

ใน เครือขาย ดวยเหตุนี้เมื่อทั้งผูสอนและผูเรียนเขาสูการสรางความสัมพันธ

ภายในระบบสังคมออนไลนก็จะนําไปสู การพัฒนาความสัมพันธในสังคมจริง



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 74 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ในทิศทางที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนผลใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูที่ม ี

ประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการนําเสนอขอมูล สถานภาพที่เปน

ปจจุบัน ทําใหทั้งผูสอนสามารถติดตาม พฤติกรรมและประสานขอมูลได

อยางทันทวงที ชวยในการกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควา การแลกเปล่ียน

เรียนรู ที่กวางขวาง การต้ังประเด็นแลกเปล่ียน ขอสงสัยตาง ๆ ผานสังคม

ออนไลนไดอยางทันทวงที และเปนเคร่ืองมือ สําหรับผูสอนในการกระตุน

ผูเรียนไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันผูสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาใหมๆ ได

อยาง ตอเนื่องและผูเรียนสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรก็

ตาม แมวาในปจจุบัน เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียน

การสอน แตก็มีขอจํากัดหลายประการท่ีจําเปนตอง พิจารณา เชน การมี

ปฏิสัมพันธตอเพื่อนมนุษย (Human connection) การกํากับตนเอง (Self-

regulation) ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย ต น เอ ง  ก า ร เรี ย น รู ร ว ม กั น กั บ ผู อื่ น 

(Collaborative learning ) และการกําหนดทิศทางตอการเรียน  ของ

นักศึกษา และนักศึกษา บางคนไมสามารถศึกษาดวยตนเองการเรียนรูใน

ระบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว จึงไมสามารถสงเสริมการเรียนรูที่

สมบูรณได แนวทางในการแกปญหานี้อาจทําไดโดยการจัดการเรียนแบบ 

ผ ส ม ผ ส าน  (Blended learning) ซ่ึ ง เป น ก า ร รว ม น วั ต ก ร รม แ ล ะ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน ดวยการ มีปฏิสัมพันธบนการเรียน

แบบออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน 

(Face to Face) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีใชในการเรียนรู มีสวนสนับสนุนและ

ชวยเสริมสรางการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น (Thorne, 2003) สอดคลองกับงานวิจัย

ของสายชล จินโจ (2550 : 133) พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานอยูในระดับมาก นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวากอนเรียน และมีความคงทนในการเรียนของนักศึกษาเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่กําหนด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแกปญหาเวลาเรียนไมตอเนื่องจากสถานการณ

โควิด 19 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เมื่อเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิด

เพื่อนชวยเพื่อน 

3. เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานโมบายแอป

พลิเคชันทางธุรกิจ  จํานวนทั้งส้ิน 16 คน วิชาเทคโนโลยีแสมือนจริง (AR) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลน รายวิชา 302042203 เทคโนโลยีแสมือนจริง ซ่ึงแผนการจัดการ

เรียนรูมีสัดสวนการจัดการ เรียนรูแบบผสมผสานแบบ ผลการประเมิน

แผนการจัดการ เรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก  

2. เว็บไซตเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน

เครือขายสังคมออนไลนซ่ึงเว็บไซตจะ ประกอบดวยเนื้อหาในรูปแบบส่ือ

ประเภทตาง ประกอบดวย เอกสาร วีดีโอ ขอความและภาพกราฟฟก 

เว็บไซตสําหรับการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน

ซ่ึงในการวิจัยน้ี ไดกําหนดใหใชส่ือบทเรียนออนไลน  จากเว็บไซตของ

ครูผูสอน tasapong.nvc.ac.th  และการใชงาน Google Classroom  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 302042203  

เทคโนโลยีแสมือนจริง ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดอัตนัย 2 ขอ 

ผานการประเมินจาก ผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน มีคาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต .50 ขึ้นไป มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 มีคา

อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป และ มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

(KR–20 ของคูเดอร-ริชารดสัน) เทากับ 0.81  

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 

ผูวิจัยสราง แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเปนรายบุคคล เปนการสังเกต

แบบมีโครงสรางลวงหนา (Structured Observation)  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนแบบผสม ผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงผูวิจัย

สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การวิเคราะห( Analysis) 

2. การออกแบบ (Design)  

3. การพัฒนา (Development) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน (Social media) ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางาน โมบายแอปพลิเคชัน ผูวิจัยได

ดําเนินการวิเคราะหตางๆ ดังนี้ 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. คาความแปรปรวน 

5. คาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (C.V.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จํานวน 16 คน ดวยกิจกรรม

การเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน ทุกคนมีผลการเรียน

ระดับ 4.00 (ดีเยี่ยม) คิดเปน 75% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 7.46 , 

คาความแปรปรวน 22.68 และคาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (CV.) = 

http://www.tasapong.nvc.ac.th/
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5.01 หมายถึงประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม

การเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนทําใหนักศึกษาไดเรียนรู

ทั้งจากภาคทฤษฎี การลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง และ

ใหนักศึกษาไดเรียนรูในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหผูเรียนสอนกันเอง

ผูเรียนจะเรียนรูอะไรตาง ๆไดจากเพื่อนสูเพื่อน และการเรียนรูเชนนี้จะทํา

ใหผูเรียนที่เรียนรูชาเกิดการเรียนรูได เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดจาก

ส่ือสารกัน นั้นสามารถส่ือความหมายระหวางกันและกันไดเปนอยางดี ดังที่

สุคนธ สอนธพานนท และคณะ (2545,หนา31- 33) วิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งทีสืบทอดเจตนารมณของปรัชญาการศึกษา

ที่วา Learning by doing ตามแนวทฤษฎีของจอหน ดิวอี้ โดยเนนการให

นักศึกษามีการรวมกลุมเพื่อการท างานรวมกัน หรือ การปฏิบัติในกิจกรรม

การเรียนการสอน อาจกลาวไดวาการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นเปนการ

สงเสริม ระบอบประชาธิปไตย และยังมุงใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑ

ตํ่าไดรับประโยชน จากเพื่อนนักศึกษาท่ีเกง กวาหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยู เกณฑ นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended 

Learning) เปนการเรียนการสอนท่ีอาศัยส่ือหลาย ๆ ชนิดผสมผสานกัน 

ต้ังแตดานเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และเหตุการณที่เหมาะสม

เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน การผสมผสาน

เปนการน า รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและส่ือสมัยใหม เขามาเสริมการเรียน

การสอนตามรูปแบบปกติในชั้นเรียน ดังท่ีนวลพรรณ ไชยมา (2554, หนา 

12-13 ) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ

ผสมผสานวิธีการหลาย ๆ วิธีเขาดวยกัน ทั้งวิธีสอน ส่ือและเทคโนโลยีการ

สอน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบด่ังเดิม หรือการ

เรียนการสอนแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) และการเรียนการสอน

แบบออนไลน (Online) โดย เนนใหผูเรียนไดรับการฝกฝนและลงมือปฏิบัติ

จริงเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและทําใหผูเรียน เกิดการ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพบรรลุเปาหมายของการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี (2556) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 2

ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผลการวิจัย

พบวา1) ผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษาชั้น 

มัธยมศึกษาปที่  2 ที่ เรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบ

แกปญหา อยูในระดับดีมาก 2) ผลการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรียนแบบแกปญหาหลัง 

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน

ผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน พบวานักศึกษามี

พฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด (รอยละ 97.70) รองลงมาคือ ความ

รวมมือในการทํางานกลุม (รอยละ 96.77) การเขารวมกิจกรรม (รอยละ 

96.77) การสงงานตามเวลา (รอยละ 95.39) การแสดงความคิดเห็น (รอย

ละ 29.95) การต้ัง คําถาม (รอยละ 5.99) และการโพสต แชรเนื้อหา (3.69) 

ตามลําดับ ผูวิจัยพบวานักศึกษามีพฤติกรรมการตอบคําถามมากที่สุด 

เนื่องจากคําถามจะเปนส่ิงที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู โดยส่ิงที่อยาก

เรียนรูดังกลาวจะตอง เร่ิมมาจากปญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวัน

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน  

3. ผลการศึก ษ าความ พึ งพ อ ใจขอ งนั ก ศึ กษ าระ ดับ ชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีตอการเรียนดวยกิจกรรม การเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน โดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ( ̅x= 4.15, S.D.= 0.74) ทั้งนี้

เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน เปนการเรียนในรูปแบบที่แปลกใหม ซ่ึง

ผูเรียนไมเคยเรียนมา กอน จึงเกิดความกระตือรือรน ความสนใจในการเรียน 

โดยผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต (Google Sites) โดยมีรูปแบบที่

สวยงามนาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองตามโอกาสที่ เหมาะสม ชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดทุกเวลา 

ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ซักถามขอสงสัยผานทางส่ือ สังคม

ออนไลนที่ผูวิจัยต้ังชุมชนไวในกูเกิลพลัส (Google Plus) อีกทั้งผูเรียนได

ทํางานรวมกันผานเอกสารออนไลน (Google Document) ดังนั้นดวย

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน จึงสงผลให

ผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนในคร้ังนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ(2555) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย 

ใชวิธีการแบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายสังคมการเรียนรู

ในรายวิชา การบริหารสารสนเทศ 1 ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบรวมมือกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผาน 

เครือขายสังคมอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน (Social media) เพื่อแกปญหาเวลา

เรียนไมตอเน่ืองของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอเสนอแนะเพื่อนาํผลการวิจัยไปใช  

1. กอนเรียนดวยกิจกรรมแบบผสมผสานผานเครือขายสังคม

ออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อน ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหผูเรียนใชงานส่ือสังคมออนไลนไดอยาง 

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพ  

2. ผูสอนควรชี้แจงรูปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมแบบ

ผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนตามแนวคิดเพื่อนชวยเพื่อนใหกับ

ผูเรียนอยางละเอียด เพื่อใหผูเรียนเขาใจและศึกษาบทเรียนไดอยางถูกวิธี  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสม ผสานผาน เครือขายสังคม

ออนไลน สามารถแกไขปญหาคาบเรียนไมตอเนื่อง  และเปนการปรับตัวให

เขากับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เขามามีบทบาท

ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวย กิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับ ดี 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 

_______________________________________________________ 
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ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอการใชงานโซเชียลมีเดยี 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นายธีระพงศ  แกวทอง 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 

 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 ชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 – มีนาคม 

พ.ศ.2565 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 สถานภาพทั่วไป ตอนที่ 2 ความ

คิดเห็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใช

โซเชียลมีเดีย ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้ 

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 

ขั้นท่ี 3 กําหนดรูปแบบแบบสอบถาม ประกอบดวยแบบสอบถาม

แบบมาตรวัดปริมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 

 5 มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

4 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

3 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

2 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

1 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

และแบบสอบถามปลายเปด 
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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  ตรวจสอบ 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 สถานภาพทั่วไป 

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 โดยใชสูตร

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 

_______________________________________________________ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบตัิ รายวชิาองคประกอบศิลป

สําหรับงานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาเทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชรปูแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
 

ผูวิจัย นางวรรณรัตน  ทองกลาง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธบ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังบูรณาการวิชาตาง ๆ ให

เหมาะสมกับทองถิ่น/ชุมชนที่ผูเรียนไดอาศัยอยู ทําใหการเรียนรูของผูเรียน

มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได แตการ

เรียนการสอนสวนใหญก็ยังมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฎีทํา

ความเขาใจเนื้อหาในบทเรียน ทําใหผูเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
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การเรียนการสอนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 20204-2006) 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 1/2564 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอน

วิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จํานวน 3 หองเรียน 

คือ ระดับ ปวช.1 กลุม 1,2,3 ซ่ึงสวนใหญพอมีพื้นฐานในการใชโปรแกรม

บางพอสังเขป แตจะมีนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุม 1 มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช

โปรแกรมคอนขางตํ่า จึงทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาและปฏิบัติไดคอนขางชา

กวาเพื่อน 

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะการปฏิบัติ วิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 20204-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

โดย ใช รูป แบบ การสอนขอ งโร เบิ ร ต  กา เย  วิ ท ยา ลั ยอาชี ว ศึกษ า

นครศรีธรรมราช เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติและเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลป

สําหรับงานคอมพิวเตอร (20204-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย หลังเรียนมีทักษะ

การปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอการจัดการเรียนรูดดยใชรุปแบบการสอนของโรเบิรต 

กาเย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 กลุม รวม

นักเรียนทั้งหมด 113 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 36 คน ซ่ึงไดมา

จากการสุมตัวอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาองคประกอบศิลป สําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลป

สําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด 

3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับ

งานคอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) จํานวน 1 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการชี้แจงให

นักศึกษาทราบจุดประสงคในการศึกษาและการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ

การสอนของโรเบิรต กาเย 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 20204-

2006) จํานวน 30 ขอ ตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไว 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 

โดยใหผูเรียนฝกทักษะดานความรูความเขาใจและการปฏิบัติตามใบงานหรือ

ชิ้นงานที่มอบใหในแตละแผนการสอน ตรวจใหคะแนนและแจงผลให

นักเรียนทราบ 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร (รหัส 

20204-2006) ชุดเดิม และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติโดยการใหปฏิบัติ

ใบงาน หลังเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว 

5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 

6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบประเมินทักษะปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร 

(รหัส 20204-2006) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ

สอนมาวิเคราะห สรุปผลการศึกษาคนควา 
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การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองคประกอบศิลปสําหรับงาน

คอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

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

คอมพิวเตอร (รหัส 20204-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชรูปแบบการสอนของโร

เบิรต กาเย หลังเรียนอยูในระดับดีมาก คาเฉล ี่ย 25.77 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ

การสอนของโรเบิรต กาเย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชา

เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีระดับ

ผลทางการเรียนอยูในเกณฑที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพิมพโดยการใชโปรแกรม Typing Master 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 วทิยาลยัอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอรรถวุฒิ  รักวงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2564 
 

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

ปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหมนุษยมีความเจริญกาวหนาดานตาง 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พบวา 

นักศึกษายังขาดทักษะในการพิมพจากการตรวจสอบหาขอผิดพลาดของ

นักเรียน พบปญหาหลายอยาง เชน การวางนิ้วบนแปนเหยาไมถูกตอง การ

จําแปนอักขระไมได ไมสามารถกาวนิ้วพิมพสัมผัสได พิมพโดยการใชวิธีจิ้ม

นิ้วบนตัวอักษร ตองมองแปนพิมพหาตัวอักษรทีละตัวอักษรตลอด เปนตน 

การพิจารณาปญหาตาง ๆ ทําใหนักศึกษาติดการมองตัวอักษรบน

แปนพิมพ ขาดความมั่นใจในการกาวนิว้ 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 ในการพัฒนาทักษะในคร้ังน้ี เปนการวัดและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ผานการฝกฝนการใชแปนพิมพดวยการใชเกม

คอมพิวเตอรชวยฝก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการใชแปนพิมพใหพิมพงานไดเร็วขึ้น 

จํานวนคําที่เพิ่มขึ้น โดยใชโปรแกรม Typing Master ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 104 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 32 คน โดยการทดสอบทักษะ

การใชแปนพิมพของนักเรียนทั้งหอง และหาคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ในการฝกแตละคร้ังไว แลวเลือกนักเรียนที่มีคะแนนตํ่ากวาเกณฑ 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา หนวย

ที่ 2 เร่ืองการทํางานกับขอความ โดยใชโปรแกรม Typing Master ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล 

2. โปรแกรม Typing Master 
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3. แบบสังเกตและตารางบันทึกคะแนน รายวิชาโปรแกรม

ประมวลผลคํา หนวยที่ 2 เร่ืองการทํางานกับขอความ โดยใชโปรแกรม 

Typing Master ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ใชวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวิจัยเร่ืองการใชโปรแกรม Typing Master 

เพื่อพัฒนาทักษะการใชแปนพิมพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใชเนื้อหารายวิชาโปรแกรม

ประมวลผลคํา หนวยการเรียนรูเร่ืองการทํางานกับขอความ จํานวน 15 คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 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 ของนักเรียนมาคิดวิเคราะหในคร้ังนี้ เปน

ประโยชนกับผูวิจัยและนักเรียนที่เกิดปญหาเปนอยางมาก และผูวิจัยพบวา

เมื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการเรียนของนักเรียนไดตรงจุด จะทําใหผูเรียนมี

พัฒนาการทางดานการเรียนในวิชานั้น ๆ ไดดีขึ้น เทากับเปนการสงเสริม 

สนับสนุน ชวยเหลือใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเพื่อ ติดตามผลในดานการพิมพงานดวย

คอมพิวเตอรของนักเรียน เพื่อใหทราบถึงระดับการนําความรูที่ไดรับไปใชใน

การเรียนในรายวิชาอื่นไดเพียงใด 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาในดานการพิมพงานดวย

คอมพิวเตอรของนักเรียนในทุกภาคเรียน 

3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน และผูบริหารของ

สถานศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการพิมพงานดวยคอมพิวเตอรของนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

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

คอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล 

2. เปนแนวทางสําหรับครูคนอื่น ๆ ในการจัดทํานวัตกรรมและ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Typing Master ของสาขาวิชา

เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะแกปญหา

ทักษะการใชแปนพิมพ 

_______________________________________________________ 

  

การสรางตารางงานและการตกแตงเอกสารโดยใชสื่อประกอบการฝก 

ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสกาวรัตน  เห็นพรอม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกสาขาวิชาการโรงแรม ตองเรียนวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหา เร่ือง 
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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 

1. เพื่อใหผูเรียนรูหลักการสรางตารางและตกแตงเอกสาร 

2. เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหผูเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ไดรับความรูและมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สูงขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 

สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 10 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 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

โรงแรม จํานวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอบผานเกณฑ 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ในชั้นเรียน รายวิชางานตดิตัง้ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (30901-2012) 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 นักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 

ผูวิจัย นายสุขุม  แปนศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน การที่เราจะใชเทคนิคหรือ

วิธีการสอนใหแกเด็กเหมือนเชนเดิมที่ผานมา คงจะเปนไปไมไดอีกแลว 

เพราะวาในปจจุบันสภาพการณตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงไปเปนยุคโลกาภิวัตน 

เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทําใหการศึกษาสามารถเรียนรูกันไดขามประเทศ 

เพียงแคคุณอยูท่ีบาน จึงทําใหเกิดการลอกเลียนแบบกับวัยรุน เปนวัยที่

อยากรู อยากเห็น และอยากลอง จึงทําใหพฤติกรรมการแสดงออกของแต

ละบุคคลมีทั้งความเหมาะสมและไมเหมาะสม 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง

ตอการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนปจจัยที่ทําใหสามารถเผชิญ

กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และยังทําใหเปนบุคคลที่มีความ

มั่นใจในตนเอง 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม ชวยทําใหมีบุคลิกที่ดีขึ้น สามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง กลาแสดงออก มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่กลาแสดงออก

อยางเหมาะสมยังเปนพื้นฐานทําใหสามารถปรับตนเองใหอยูในสังคม เปน

คนดี คนเกง ไดอยางมีความสุข 

จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

การแกปญหานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ในชั้นเรียน รายวิชาการสรางทีมงานโดยใชกระบวนการกลุม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาการใชกระบวนการกลุมในการแกปญหานักศึกษาที่

มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชางาน

ติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการกลุมที่มีตอพฤติกรรมขาด

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชางานติดต้ังระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร กอนการใชกระบวนการกลุมและหลังการใช

กระบวนการกลุม 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชานักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร ที่เรียน

รายวิชางานติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม โดยใชกระบวนการกลุม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมนักศึกษาขาด

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการสรางทีมงานโดยใช

กระบวนการกลุม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

สรุปผลการวจิัย 

1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศชาย รอยละ 

100 และมีผลการเรียน (GPA) 2.01-3.00 รอยละ 88.0 

2. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมใน

ชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม 

2.1 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการพูด) โดยภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็น

อยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณารายขอพบวา นักศึกษามีความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด อยูในระดับบอยคร้ัง ลําดับแรก คือ ถา

เพื่อนของคุณแตงกายดวยชุดใหม ซ่ึงคุณเห็นวาสวย คุณจะบอกเขาใหทราบ

วาเขาแตงกายสวย รองลงมาคือ ถาเพื่อนทําอะไรเพื่อคุณ คุณจะบอกใหเขา

ทราบวาคุณซาบซ้ึงเพียงใด 

2.2 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการกระทํา) โดยภาพรวม นักศึกษามีความ

คิดเห็นอยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามี

ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการกระทํา อยูในระดับบอยคร้ัง 

ลําดับแรกคือ คุณสามารถแสดงความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนของ

คุณทํางานประสบความสําเร็จไดอยางไมขวยเขิน รองลงมาคือ การไดทํางาน

กับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก ความคิดและการกระทํากับเพื่อนมี

การพัฒนาขึ้น 

2.3 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการแสดงความคิดเห็น) โดยภาพรวม 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการแสดงความ

คิดเห็น อยู ในระดับบอยคร้ัง ลําดับแรกคือ การไดรวมทํ างานห รือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหคุณมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน 

รองลงมาคือ การทํางานเปนกลุมทําใหคุณรูสึกมีความคิดสรางสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการทํากิจกรรมกลุม ควรใหนักศึกษาผลัดกันเปนผูนํา เพื่อให

นักศึกษาไดดึงศักยภาพของตนออกมา 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมเรื่องความรับผิดชอบ 

ในการสงงานของนักเรียน 
 

ผูวิจัย นายอุทิศ  ลีละวัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ปทส. (ไฟฟาส่ือสาร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงคะแนนออกเปน 2 สวน คือ 

คะแนนเก็บกอนสอบปลายภาค คิดเปน 80 เปอรเซ็นตของคะแนนทั้งหมด 

โดยใน 80 เปอรเซ็นตผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบเปนรายจุดประสงค

และการสงงาน ดังนั้น การทําใบงานและการบานสงครูจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนของใบงานและการบานแลว ยังมีผลตอ

การเรียนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากใบงานจะเปนการประเมินความรูความ

เขาใจในบทเรียนของนักเรียนวามีความมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังเปนการวัด

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถาหากนักเรียนไมได

ทําใบงานที่ครูแจกใหนักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในสวนนั้น 

ในชวงแรกของการสอน ครูไดใชใบงานและใบความรูแจกใหกับ

นักเรียนทุกคนประกอบการสอน โดยนักเรียนเก็บเปนของตนเอง แตใบงาน

บางเร่ืองตองนํามาเรียนตอในคาบตอไป ถานักเรียนไมไดนํามา เมื่อครูถาม

ถึงสาเหตุ นักเรียนตอบวาอยูบาน ลืมเอามา หรือทําหายไปแลว ครูจึงให

นํามาในชั่วโมงถัดไป ซ่ึงปรากฏวามีนักเรียนเพียงไมกี่คนที่นําใบงานมาใหครู 

เมื่อทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานไปชวงหนึ่ง ครูสังเกตไดวา

นักเรียนที่ไมทํางานสงนั้นมีคอนขางมาก อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในชวงแรกครูใหนักเรียนทํางานทุกคร้ังและใหทําการบานเก็บ

เปนคะแนนเก็บทุกคร้ัง นักเรียนท่ีขาดเรียนก็มักจะตามเพื่อนไมทัน แลวก็

นําไปสูการไมสงการบานในที่สุด ซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรูหรือ

ติดตามความกาวหนาของนักเรียนได ซ่ึงในบางรายวิชาอาจมีผลตอคะแนน

เก็บของนักเรียนดวย ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนทั้งครูผูสอนและครูประจํา

วิชาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทํ าการวิจัยเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนใน

เร่ืองการขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการขาดความรับผิดชอบในการสงงาน

ของนักเรียน 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับแกปญหาพฤติกรรมเร่ืองความ

รับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

จัดแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเร่ืองความรับผิดชอบในการ

สงงานนักเรียน เพื่อนําผลจากการวิจัยมาเก็บเปนขอมูลเพื่อนําไปแกไข

ปญหาเร่ืองการขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนจํานวน 50 คน โดยการสุม

ตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ใชคาสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน คือ ประชากร จํานวน 

50 คน 

2. การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการขาดความรับผิดชอบในการ

สงงานของนักเรียน โดยการหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการ

ขาดความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของ

การขาดความรับผิดชอบในการสงงาน คือ ลําดับที่ 1 ลืมทํา คิดเปนรอยละ 

38.25 ลําดับท่ี 2 สมุดหาย/หนังสือหาย คิดเปนรอยละ 38.00 ลําดับที่ 3 

ครูอธิบายเร็วจนเกินไป คิดเปนรอยละ 35.50 ลําดับที่ 4 การบานมาก

เกินไป คิดเปนรอยละ 34.00 และลําดับท่ี 5 แบบฝกหัดยาก ทําไมได คิด

เปนรอยละ 34.00 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการขาดความ

รับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนเพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม เพราะ

การวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางเปนเพียงนักเรียนเทานั้น ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัย

ที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกปญหาเร่ืองการขาดความ

รับผิดชอบในการสงงานตามกําหนดของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการขาดความรับผิดชอบใน

การสงงานของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
 

ผลสัมฤทธิ์แสดงความเขาใจในการเรียนเรื่องการเชื่อมโยงเวบ็เพจ 

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดยการใชสื่อการเรยีนการสอน 

E-Book ประกอบการเรยีนการสอน 
 

ผูวิจัย นายทวีศักด์ิ  หนูทิม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รายวิชาคอมพิวเตอรวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเปน

รายวิชาที่นักศึกษาทุกคนควรเรียนคือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต จุดประสงคของรายวิชานี้เพื่อตองการใหนักศึกษามี
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ความรูความเขาใจการออกแบบเว็บไซต บทบาทและความสําคัญของ

คอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศ และสามารถใชคอมพิวเตอรในการ

ประยุกตใชงานของนักศึกษาได 

ดังน้ัน จึงเห็นสมควรใหมีการผลิตส่ือการสอนในวิชาการออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต เร่ืองการเชื่อมโยงเว็บเพจ ในรูปแบบของ E-book ซ่ึง

พัฒนาจากโปรแกรม FlipAlbum 5 Pro และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถ

เอื้อประโยชนในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเรียนรูดวยตนเอง

จากส่ือ E-book นี้ ซ่ึงเปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่

ตองการใหการเรียนการสอนยึดเอาผู เรียนเปนศูนยกลาง (Student 

Centered) จากที่เมื่อกอนยึดผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher Centered) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาแตละคนไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองไป

ตามความสามารถ และอยูบนหลักพื้นฐานท่ีวา นักศึกษาแตละคนมีความ

แตกตางกัน ไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลาเดียวกัน แตก็สามารถเรียนรู

ไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของ E-

book วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระดับชั้น ปวส.1 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน E-book โดยใช

เกณฑ 80/80 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชและหลัง

การใชส่ือการเรียนการสอน E-book วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

เร่ืองการเชื่อมโยงเว็บเพจ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชส่ือการเรียนการสอน E-book 

สูงกวากอนการใชส่ือการเรียนการสอน E-book 
 

ประชากร 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ท่ีเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 7 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

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 ดังนี้ 

1. คาเฉล่ีย ( X ) 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. คาสัมประสิทธิ์ในการกระจาย (C.V.) 

4. คา t-test Dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเร่ืองการเชื่อมโยงเว็บเพจ 

โดยการใชส่ือการเรียนการสอน E-book ของนักเรียนระดับ ปวส.1 พบวา 

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 6.25 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 13.66 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น 

จากคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังเรียน ได

คํานวณคาของประสิทธิภาพของการสอนของครูดวยคาสัมประสิทธิ์การ

กระจาย (C.V.) พบวา คา C.V. = 12.07% ซ่ึงถือวามีคุณภาพการสอนใน

ระดับปานกลาง 

จึงกลาวไดวา การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู การใชส่ือการ

เรียนการสอน E-book มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับ ปวส.1 รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เร่ือง

การเชื่อมโยงเว็บเพจ ใหสูงขึ้นเปนที่นาพอใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถ ใช ส่ื อก ารเรียนก ารสอน  E-book ในก ารเพิ่ ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ใหสูงขึ้นได 

2. สามารถใชส่ือการเรียนการสอน E-book สอนซอมเสริมแทน

ผูสอนหรือใชในเวลาที่ผูสอนไมสามารถเขาสอนได โดยผูเรียนสามารถศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

3. ผูสอนไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

4. เปนประโยชนตอครูผูสอนที่สอนวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถ

นําส่ือการเรียนการสอน E-book ไปใชสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ได 

5. ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน หรือ

ผูสนใจที่จะทําการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-book ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องระบบคํานวณ 

ในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑารัตน  บรรณาลังก 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อนและ

การสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน โดยให

นักเรียนทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการ

ตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการ

เรียน (Slavin, 1990, p.83) 
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จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลาย ๆ ดาน พบวา กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สามารถแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เปนอยางดี 

เนื่องจากการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนไดรับ

ประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ได

มีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตางกันออกไปตามจุดมุงหมายและ

วิธีการสอนของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียนท่ีเรียนชา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า มีปญหาในดานความประพฤติ และปญหาอื่น ๆ 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการเรียน  

การสอนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เพื่อพัฒนาการ

เรียนเร่ืองระบบคํานวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนสูงขึ้นได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบคํานวณ วิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง 

ระบบคํานวณ โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการ

เรียนรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร เร่ือง ระบบคํานวณ เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในเร่ือง ระบบคํานวณ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ใชคาสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. คาเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะหระดับคะแนนเฉล่ียของกลุม 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหการกระจายของคะแนน 

3. คารอยละ (P) ใชในการวิเคราะหหาเปอรเซ็นของกลุม 

4. คา IOC การหาคาความเที่ยงตรงขอบแบบทดสอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง ระบบ

คํานวณ มีคาเฉล่ีย ( X =3.03) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.706) และคิด

เปนรอยละ 30.32 หลังการทดลองพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียน

การสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง ระบบคํานวณ สูงกวากอนการทดสอบ 

ไดมีคาเฉล่ีย ( X =8.45) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.624) และคิดเปน

รอยละ 84.51 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนสามารถไดรับความรูและฝกการเรียนรูแกสังคม 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Game-Based Learning (GBL) 

ผานเกม CodeCombat 
 

ผูวิจัย นายวิศวชิต  หนุมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

Games-Based Learning (GBL) คือ แนวทางการจัดการเรียนรู

โดยใชเกมเปนส่ือ ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยผสมผสาน

ความสนุกสนานจากการเลนเกมไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงชวยดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียน โดยมีจุดเร่ิมตนเมื่อประมาณ ป คศ.2002 ซ่ึงนักวิจัยดานการศึกษา

หลายทาน ไมวาจะเปน Randal W. Kindley Jennifer Jenson และ Maja 

Pivec ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหม โดยนําเอาความ

บันเทิงเขามาเปนสวนหนึ่ งในการออกแบบการเรียนรูเพื่ อใหมีความ

สอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น (นรรัชต ฝนเชียร, 2563) อีกทั้ง

ยังชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว เพราะเปนวิธีการเรียนรู

ที่เขากับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยมากท่ีสุด เพราะมนุษยนั้นชื่นชอบ

การเลนเกมและมองทุกอยางเปนเกมเสมอ ดังที่  Johan Huizinga นัก

วัฒนธรรมและนักประวัติศาสตรชาวดัตช ไดอธิบายไววา มนุษยเราเปน

ส่ิงมีชีวิตที่ชอบเลนมาต้ังแตอดีต ดังนั้น การเลนเกมจึงเปนส่ิงที่เกาแกและ

เปนสวนหน่ึงที่นํามาสูการเปนอารยธรรมของมนุษย (นรรัชต ฝนเชียร, 

2563 ) Games-Based Learning (GBL) สาม ารถทํ า ให ผู เ รีย นสน ใจ

ชวยเหลือในเร่ืองของการส่ือสารระหวางกันของผูเรียน การทํางานเปนทีม 

ความรับผิดชอบ และความคิดสรางสรรคได คือ สามารถสรางใหผูเรียนมี

สวนรวมและสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรูตาง ๆ ซ่ึงดวย

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกมในรูปแบบของดิจิทัลไมวาจะเปน 

วีดีโอเกม เกมออนไลน หรือเกมที่สรางมาสําหรับสมารทโฟน ไดรับความ

นิยมมากขึ้น สามารถเขาถึงผูเรียนในยุคปจจุบันที่มีการเขาถึงอุปกรณการ

ส่ือสารและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีไดงาย (นรรัชต ฝนเชียร, 2563) 

CodeCombat เปนวิดีโอเกมเพื่อการศึกษาสําหรับการเรียนรู

แนวคิดและภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร กอนต้ังขึ้นในเดือน

กุมภาพันธ 2556 โดย George Saines, Scott Erickson, Matt Lott และ 

Nick Winter เกมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนอายุ 9-16 ป หรือผูที่สนใจทุกเพศ

ทุกวัย นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร

ผ าน รูปแบบของการเลน เกมที่ มี ความท าทาย ความน าสนใจ เชน 

JavaScript, Python, HTML เป นตน  อี กทั้ งยั งได เรียน รูพื้ น ฐานของ
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วิทยาการคอมพิวเตอร โดย CodeCombat มีบทเรียนรวมทั้งส้ิน 11 หนวย 

และที่ สํ า คัญ บทเรียนของ CodeCombat ยั งได รับการยอม รับจาก

คณะกรรมการวิทยาลัยในฐานะผูใหบริการหลักสูตรและการพัฒนาวิชาชีพ 

(AP Computer Science Principles หรือ AP CSP) 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน การ

เรียนการสอนสวนใหญจึงเปนการเรียนแบบเชิงรับ (Passive Learning) คือ 

ครูจะสอนโดยใชการบรรยายเปนสวนใหญ ไมสรางความนาสนใจใหแก

ผูเรียน สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร ผูวิจัยไดสนใจ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยการนําวิดีโอเกม CodeCombat เขามา

ใชในการเรียนการสอนวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม (30901-2001) 

หนวยที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของโครงสรางขอมูล เร่ือง โครงสรางขอมูล

แบบลิสต (List) สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม หนวยที่  1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของโครงสรางขอมูล เร่ือง 

โครงสรางขอมูลแบบลิสต (List) สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง ชั้นปที่  1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน โดยวิธ

การสุมแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  การเรียนการสอนแบบ Games-Based Learning 

(GBL) ผานเกม CodeCombat 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม เร่ือง สตริง (String) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอนวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม หนวยที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของโครงสรางขอมูล เร่ือง โครงสรางขอมูลแบบลิสต 

(List) จํานวน 3 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบกอนเรียน 

3. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของกลุมตัวอยางซ่ึงได

เรียนผานส่ือแบบ Games-Based Learning (GBL) มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (กอนใชงาน CodeCombat) 

2. ใชแพลตฟอรม CodeCombat เพื่อแกโจทยปญหาและผานดาน

ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

3. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (หลังใชงาน CodeCombat) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยมีลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.  คารอยละ (P) 

2.  คาเฉล่ีย ( X )  

3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการวิเคราะหการกระจาย

ของคะแนน 
 

สรุปผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางมีพัฒนาการในเร่ือง การเรียงลําดับ การหา และการ

เลือกขอมูลในลิสต มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ือง โครงสรางทั่วไป

ของลิสต และเร่ือง ฟงกชันและเมธอดของลิสต ตามลําดับ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม เร่ือง หนวยที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของโครงสรางขอมูล เร่ือง 

โครงสรางขอมูลแบบลิสต (List) 

2. ผูสอนไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช CodeCombat มาใช

ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถนํานวัตกรรมมา

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ในชั้นเรียน รายวิชาหนวยประมวลผลและอุปกรณตอพวงในระบบสมอง

กลฝงตัวและโอที (30901-2015) ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 นักพัฒนา

ระบบสมองกลฝงตัวและไอโอที 
 

ผูวิจัย นายเอกชยั  คุมภัยรันต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน การที่เราจะใชเทคนิคหรือ

วิธีการสอนใหแกเด็กเหมือนเชนเดิมที่ผานมา คงจะเปนไปไมไดอีกแลว 

เพราะวาในปจจุบันสภาพการณตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงไปเปนยุคโลกาภิวัตน 

เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทําใหการศึกษาสามารถเรียนรูกันไดขามประเทศ 

เพียงแคคุณอยูที่บาน จึงทําใหเกิดการลอกเลียนแบบกับวัยรุน เปนวัยที่
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อยากรู อยากเห็น และอยากลอง จึงทําใหพฤติกรรมการแสดงออกของแต

ละบุคคลมีทั้งความเหมาะสมและไมเหมาะสม 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง

ตอการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนปจจัยที่ทําใหสามารถเผชิญ

กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และยังทําใหเปนบุคคลที่มีความ

มั่นใจในตนเอง 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม ชวยทําใหมีบุคลิกที่ดีขึ้น สามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง กลาแสดงออก มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่กลาแสดงออก

อยางเหมาะสมยังเปนพื้นฐานทําใหสามารถปรับตนเองใหอยูในสังคม เปน

คนดี คนเกง ไดอยางมีความสุข 

จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ในชั้นเรียน รายวิชาการสรางทีมงานโดยใชกระบวนการกลุม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาการใชกระบวนการกลุมในการแกปญหานักศึกษาที่

มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน วิชาหนวย

ประมวลผลและอุปกรณตอพวงในระบบสมองกลฝงตัวและไอโอที 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการกลุมที่มีตอพฤติกรรมขาด

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน วิชาหนวยประมวลผลและ

อุปกรณตอพวงในระบบสมองกลฝงตัวและไอโอที กอนการใชกระบวนการ

กลุมและหลังการใชกระบวนการกลุม 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชานักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาหนวยประมวลผลและอุปกรณตอพวงในระบบสมองกล

ฝงตัวและไอโอที ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม โดยใชกระบวนการกลุม ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมนักศึกษาขาด

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน วิชาหนวยประมวลผลและ

อุปกรณตอพวงในระบบสมองกลฝงตัวและไอโอที โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

สรุปผลการวจิัย 

1. ขอมูลท่ัวไป ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศชาย รอยละ 

100 และมีผลการเรียน (GPA) 2.01-3.00 รอยละ 88.0 

2. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมใน

ชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม 

2.1 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการพูด) โดยภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็น

อยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณารายขอพบวา นักศึกษามีความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด อยูในระดับบอยคร้ัง ลําดับแรก คือ ถา

เพื่อนของคุณแตงกายดวยชุดใหม ซ่ึงคุณเห็นวาสวย คุณจะบอกเขาใหทราบ

วาเขาแตงกายสวย รองลงมาคือ ถาเพื่อนทําอะไรเพื่อคุณ คุณจะบอกใหเขา

ทราบวาคุณซาบซ้ึงเพียงใด 

2.2 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการกระทํา) โดยภาพรวม นักศึกษามีความ

คิดเห็นอยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามี

ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการกระทํา อยูในระดับบอยคร้ัง 

ลําดับแรกคือ คุณสามารถแสดงความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนของ

คุณทํางานประสบความสําเร็จไดอยางไมขวยเขิน รองลงมาคือ การไดทํางาน

กับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก ความคิดและการกระทํากับเพื่อนมี

การพัฒนาขึ้น 

2.3 พฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการแสดงความคิดเห็น) โดยภาพรวม 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการแสดงความ

คิดเห็น อยู ในระดับบอยคร้ัง ลําดับแรกคือ การไดรวมทํ างานห รือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหคุณมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน 

รองลงมาคือ การทํางานเปนกลุมทําใหคุณรูสึกมีความคิดสรางสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการทํากิจกรรมกลุม ควรใหนักศึกษาผลัดกันเปนผูนํา เพื่อให

นักศึกษาไดดึงศักยภาพของตนออกมา 

_______________________________________________________ 
 

การใชสมดุสะสมคะแนนเพ่ือสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผูวิจัย นางสาวกมลวรรณ อนันต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดสงผลกระทบตอประชากรโลกเปนวงกวาง โดยมีจํานวน

ผูปวยติดเชื้อและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรค

ระบาดใหญ (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 อีกทั้งการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังทําใหพฤติกรรมมนุษย พฤติกรรมการบริโภค 

และการบริการเกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในหลาย ๆ ดาน สงผลใหใน

หลายภาคสวนเกิดผลกระทบ เชน เศรษฐกิจสังคม การทองเที่ยว เทคโนโลยี 
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และการศึกษา นอกจากนี้ยังสงผลใหสถานศึกษาไมสามารถจดัการเรียนการ

สอนไดตามปกติ 

สภาพปญหาที่เกิดดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงนําการใชการเสริมแรงเชิง

บวกใหเกิดผลลัพธที่ดีมีประสิทธิภาพ จะตองคํานึงถึงชวงเวลาที่เหมาะสมแก

การนําไปใช ซ่ึงก็คือชวงเวลาหลังจากครูไดทําการสังเกต และมีขอมูลดาน

พฤติกรรมของนักเรียนที่เพียงพอ เขาใจสาเหตุ และแนวโนมของนักเรียนแต

ละคนในการเลือกแสดงพฤติกรรม หลังจากนั้นจึงเร่ิมต้ังคําถามชวนคิด และ

ขอความคิดเห็นจากนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมที่ดีท่ีเหมาะสมใน

มุมมองของพวกเขา สามารถตอยอดนําไปสูการพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะ

พฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมในมุมมองของพวกเขา รวมทั้งขอดีขอเสียของการ

แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และนําเสนอแนวทางในการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนานักเรียนใหดีเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การทําการใชสมุดสะสมคะแนนเพื่อสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ

ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่ตองการ โดยผูวิจัยไดทําการสรางเง่ือนไขใน

การมอบคะแนนในสมุดสะสมคะแนน คือ การเสริมแรงทางบวก (รางวัล 

คะแนน คําชม) เมื่อผูเรียนปฏิบัติที่เหมาะสม และการเสริมแรงทางลบ (การ

ลงโทษ) เม่ือผู เรียนปฏิบั ติพฤติกรรมที่ เหมาะสมนี้  จะสงเสริมความ

รับผิดชอบ ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีขึ้น และบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลาของนักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัยคร้ังนี้  

1. แบบฟอรมสัญญาเง่ือนไข 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

3. ชุดทดสอบความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน 

4. แบบบันทึกการสังเกตการทํางานในแตละคาบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินแผนการทดลองตามแบบกลุมเด่ียววัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (One-Group Pretest Posttest Design) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1. สอนโดยวิธีการสอนแบบเดิม โดยการใชเกมหรือเพลงเพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และใหทดสอบโดยการทํางานสงภายในคาบ 

จํานวน 10 คร้ัง 

2. แนะนําทําความเขาใจรวมกับผูเรียน โดยการสรางสัญญา

เง่ือนไขและการเสริมแรงรวมกับนักเรียนกอนเก็บขอมูลและลงมือปฏิบัติ 

3. ดําเนินการทดลองสอนโดยการสรางสัญญาเง่ือนไขและการ

เสริมแรงและทดสอบโดยการทํางานสงภายในคาบ จํานวน 10 คร้ัง 

4. เปรียบเทียบการสงงานกอนทดลองและหลังทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนจากแบบบันทึกการสังเกตการทํางานแตละ

คาบของวิชาการสรางเว็บเบื้องตน โดยนําคะแนนที่ไดจากการบันทึกการ

สังเกตการทํางานในแตละคาบมาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที 

ชนิดกลุมเด่ียว เก็บคะแนนกอนและหลังใชชุดฝกสําหรับการสงงานในคาบ 

และเปรียบเทียบความแตกตางของผลคะแนนกอนและหลังใชชุดฝกสําหรับ

การสงงานภายในคาบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล การวิจัยการใชสมุดสะสมคะแนนเพื่อสราง

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการสงงาน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา 

1. การนําคาเฉล่ียเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ทํางานกอนและหลังเรียนดวยการใชการเสริมแรงและการสรางสัญญา

เง่ือนไข พรอมกับเปรียบเทียบความกาวหนาในรูปกราฟ เพื่อใชในการแปล

ความหมาย พบวา กอนการใชการเสริมแสรางและสรางเง่ือนไขอยูในเกณฑ

รอยละ 44.55 คิดเปนรอยละ 90.00 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการใชการเสริมแรงและการสรางสัญญาเง่ือนไข 

พบวา ผานเกณฑคะแนนความรับผิดชอบในการสงงาน ผานเกณฑรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรทําการติดตามผลหลังจากเสร็จส้ินการทดลองไปแลวเปนระยะ 

เพื่อศึกษาความคงทนของความรับผิดชอบในตัวผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 

รอยละ 70 ของจํานวนนักเรียน สงงานตรงเวลา 

 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและมีความกระตือรือรน 

และสนใจตอการเรียน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการตลาด 
 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบออนไลนที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรยีนวิชากลยุทธ

การตลาด ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางเบญจง  วรรณมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

 บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online Learning) จะเปนการ

เรียนผานทางอินเทอรเน็ต โดยอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอร เปนการใช

เทคโนโลยีสมัยใหมบวกเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต สรางการศึกษาที่มี

ปฏิสัมพันธคุณภาพสูง โดยไมจําเปนตองเดินทาง เกิดความสะดวกและ

เขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เปนการสรางการศึกษาตลอด

ชีวิตใหกับประชากร 

จากปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธ

การตลาด เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาด และเพื่อ

เปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชากลยุทธการตลาด

กับเกณฑ 70% 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการ

ใชการจัดการเรียนรูแบบออนไลน สูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการ

ใชการจัดการเรียนรูแบบออนไลน เปนไปตามเกณฑรอยละ 70  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 496 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการตลาด จํานวน 16 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน เร่ือง กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

นําเขาสูบทเรียน 

นําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเร่ืองกลยุทธชอง

ทางการจัดจําหนาย และมีการต้ังคําถามกับผูเรียน 

ขั้นสอน 

ผูสอนอธิบาย รวมกันซักถามและอภิปราย เร่ืองกลยุทธการ

สงเสริมการตลาด ผาน google meet 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. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

2. ดําเนินการใชการจัดการเรียนรูแบบออนไลน โดยมีขั้นตอน

ตามแผนการสอน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน มาหาคาเฉล่ีย คารอยละ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาคาความแตกตางของขอมูล 

2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 
   

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูแบบออนไลน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

การเรียน วิชากลยุทธการตลาด ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล และอธิบายได ดังนี้ 

1. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากล

ยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการใชการจัดการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

สูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 1 

จํานวน 16 คน  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 19.50 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 3.780 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 28.39 คาเบี่ยงเบน

มารฐาน เทากับ 2.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา กลยุทธการตลาด เร่ืองกลยุทธการสงเสริมการตลาด หลังเรียน 

โดยการใชผลการจัดการเรียนรูแบบออนไลน สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากล

ยุทธการตลาดหลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบออนไลน เปนไป

ตามเกณฑรอยละ 70 ผลการวจิัยพบวา นักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด มี

คะแนนเฉล่ียวิชากลยุทธการตลาด เร่ืองกลยุทธการสงเสริมการตลาด หลัง

เรียนเทากับ 38.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.510 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมากกกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 

70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 2564 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางจารุวรรณ  ไทรทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

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

ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปนการ

ปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการตลาด  ป การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 ที่ลงทะเบียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ จํานวน 32 คน  

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 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 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ 

ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 1 ปการศึกษา 25564 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 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียน

ของแตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจ

เสริมแรงโดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมท้ังดูแลดานการเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่เขาสอนแตละวิชา 

ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักศึกษา

ระดับ ปวส.2 การตลาด 1 มีความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจ

เรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่ เอื้อตอ

การเรียนรู มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาด

เรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจัก

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ 

ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน 

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 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาในรายวิชาการตลาดดิจิทัล 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเบญจวรรณ  พนมรักษ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

การเรียนรูดวยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบ

การเรียนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) หรือที่เรียกวา 
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E-learning ขึ้นมาใหม โดยใหมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยวิธีการ

ที่หลากหลายรวมกับส่ือหลาย ๆ ชนิด ซ่ึงมีชื่อเรียกวา Blended Learning 

โดยการเรียนแบบผสมผสานนี้เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผสมผสานรูปแบบ

การเรียนรูที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเรียนรูที่ เกิดขึ้นในหองเรียน 

ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีผูเรียนผูสอนไมเผชิญหนากันหรือ

การใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย นอกจากนี้ การใชการสอนแบบ

ออนไลนแบบนัดหมายเวลาผานแพลตฟอรมตางๆ เพื่อติดตามความกาวหนา

ในการเรียนรูเปนระยะๆ โดยเปนชองทางหนึ่งในการใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ใหขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนาไดมากยิ่งขึ้น เปนการสรางบรรยากาศที่

ผอนคลายและเอื้อตอการเรียนรูมากขึ้น 

จากความสําคัญและประโยชนของการจัดการเรียน รูแบบ

ผสมผสานดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาการตลาดดิจิทัล ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” ทั้งนี้ สารสนเทศที่ไดจากการ

วิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา

การตลาดดิจิทัล หรือรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

วิชาการตลาดดิจิทัล เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคแบบผสมผสาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนแบบ

ปกติกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการตลาดดิจิทัล เร่ืองพฤติกรรม

ผูบริโภค 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการตลาด ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน วิชาการตลาดดิจิทัล เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 87 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สูง ชั้นปที่  2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ที่ ได

ลงทะเบียนเรียนวิชาการตลาดดิจิทัล เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 17 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple Random Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนจัดการเรียนรูแบบปกติ เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค 

2. แผนจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค 

3. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พฤติกรรม

ผูบริโภค กอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบ

ปกติและแบบผสมผสาน เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ ศึกษาเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลวทําการวิเคราะห

เนื้อหา เพื่อจัดทําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา การจัดเตรียมส่ือมัลติมีเดีย ศึกษา

เกี่ ยวกับวิธีการ ชองทางการส่ือสารผานเค ร่ืองมือ การส่ือสารผาน

อินเทอรเน็ต อธิบายใหนักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค ความสําคัญและ

ประโยชนในการทดลองคร้ังนี้ และขอความรวมมือจากนักศึกษาใหผลการ

ทดลองออกมาเที่ยงตรง 

2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองตามแผนจัดการเรียนรู

ที่ไดสรางไว เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน 

3. ขั้นหลังการทดลอง เปนขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความพึง

พอใจที่มีตอการเรียนแบบผสมผสาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการตลาดดิจิทัล 

เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด ที่เรียนดวย

การสอนแบบปกติและการสอนแบบผสมผสาน โดยใชสูตรคํานวณ t-test 

for Independent Sample 

2. ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค วิชาการตลาดดิจิทัล ของนักศึกษากลุม

ตัวอยาง โดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียน

แบบปกติและการสอนแบบผสมผสานแตกตางกัน โดยนักศึกษากลุมที่เรียน

แบบผสมผสาน มีคาเฉล่ียเทากับ 19.57 ซ่ึงสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ มี

คาเฉล่ียเทากับ 17.84 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน วิชาการตลาดดิจิทัล เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค 

พบวา คาเฉล่ีย 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. อธิบายชี้แจงอยางละเอียดสําหรับการใชบทเรียน E-Learning 

กอนนักศึกษาจะศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและกอนดําเนินการทดลองจริง 

2. ควรสอบถามความพรอมของนักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ

คอมพิวเตอรและสัญญาณอินเทอรเน็ตที่บานของผูเรียนกอนเร่ิมตนบทเรียน

ในรูปแบบออนไลน 

3. นักศึกษาทุกคนจะตองมีอีเมลและชองทางการส่ือสารอื่น ๆ 

ผานโซเชียลเน็ตเวิรค 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูกับนักศึกษาที่มีระดับผล

การเรียนตางกันคือ เกง ปานกลาง ออน ที่สงผลตอการเรียนแบบผสมผสาน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนการเรียนรูของผูเรียน

ที่เรียนแบบผสมผสานและเรียนแบบปกติ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบ

ผสมผสานกับวิชาอื่น ๆ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาดดิจิทัล ระหวาง

กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานในเกณฑดี 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาด

ดิจิทัล ระหวางการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานและการจัดการเรียนรูแบบ

ด้ังเดิมในเกณฑดี 

3. เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน 

4. เกิดการสรางบรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมาก

ขึ้น และผูเรียนจะรูสึกปลอดภัย มีภูมิคุมกันที่ดี 

_______________________________________________________ 

 

การสรางวิธีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย 

และความรบัผิดชอบในการสงชิ้นงานที่มอบหมาย ดวยรปูแบบออนไลน 

ในรายวิชาเทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายคมกริช  พลเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูที่ เกิดขึ้นหลังจาก

ครูผูสอนไดทําการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน พบวา นักเรียนขาดเรียน

บอย ทําใหมีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 

และปญหาในการเรียนการสอนออนไลนนั้นมีขอจํากัดเร่ืองความพรอมสวน

บุคคลมากมาย โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยูตางจังหวัดที่คุณครูก็ยังไมมีความ

คุนชินกับ โปรแกรมตาง ๆ  นัก เรียนก็ ไมมีอุปกรณ  รวมถึงสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่ไมดีนัก หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองวางแผนอยางจริงจังวาจะ

สนับสนุนคุณครูนับแสนคนอยางไร ตองประเมินความพรอมอยางรอบดาน 

เปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษาก็คือการพัฒนาผูเรียน การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น การถกเถียง การมีปฏิสัมพันธกัน ถึงแมวาการเรียนออนไลนจะ

มีขอจํากัดและอุปสรรคบาง “วิกฤติในคร้ังนี้ทําใหสถาบันการศึกษา ทั้ง

ผูเรียนผูสอนไดปรับตัวใหชินกับการเรียนออนไลน หลายวิชาเร่ิมเห็นทิศทาง

ความเปนไปไดในการเรียนออนไลน ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนจากส่ิงที่เคยทํา

มา “ส่ืออะไรที่เปนออฟไลน เชน ส่ือพาวเวอรพอยต ตองมีหนาที่ทําใหมัน

เปนออนไลนใหได อยางเยื้องตน มีการตอยอดจากเดิม จากที่ทําเว็บไซตไม

เปนเลยก็ตองมีการพัฒนาตัวเอง ขวนขวายหาความรูวาการทําเว็บไซตเว็บ

หนึ่งจะทําไดอยางไรบาง ก็ตอยอดมาใช Google Site เปนอีกหนึ่งชองทางที่

ใหนักเรียนไดเขาไปเรียนรู แลวทํา Google Classroom มีการเชิญนักเรียน

เขามาภายในหอง แลวก็เอาส่ือใสใหนักเรียนเขาไปเรียนรูภายในนั้น รวมไป

ถึงการทดสอบออนไลน และการมอบหมายงานส่ังผาน Classroom เปนตน 

โดยในการเรียนวิชาการจัดการเรียนการสอนนั้น บางสวนในเนื้อหา

ตองเรียนทฤษฎีซ่ึงในชวงของการเรียนออนไลน ผูสอนไดสังเกตเห็นวา

นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมการเขาเรียนออนไลนนอยมาก ขาดบอย ทําให

ขาดการสงงาน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนออนไลน

ไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการ

เรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําให

เกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขาง

ตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาใชแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู

เสริมแรง และทฤษฎีแรงจูงใจมาใชกับนักเรียน เพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมี

วินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูเหมาะสม 

เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําให

สามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการ

เรียนดีขึ้น 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดจะทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การศึกษาพฤติกรรม

การเรียนรูดวยรูปแบบออนไลนและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย

และความรับผิดชอบ ในรายวิชาเทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบในการสงชิ้นงานที่มอบหมาย ดวยรูปแบบออนไลน รายวิชา

เทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบออนไลนใน

รายวิชาเทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 17 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 มีพฤติกรรมขาดเรียนบอยและไมสงงาน จํานวน 4 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยใชแบบสังเกตผูเรียน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนออนไลน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทาํแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน โดยใชโปรแกรมกูเกิลฟอรม (Google 

Form) 
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2. เก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม โดยทําการกระจาย

แบบสอบถามออนไลนไปยังกลุมสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก กลุมไลน (Line Group) ชวงระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

3. ผูวิจัยไดนําผลของการทําแบบสอบถามออนไลนที่ ไดมา

พิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบ ไดชุดขอมูลท่ีถูกตอง

และสมบูรณครบถวน จํานวน 4 ชุด ที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล

ตอไปได 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนดวยรูปแบบ

ออนไลน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test ดังนี้ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสงชิ้นงาน (สําหรับ

ครูผูสอน) วิเคราะหดวยสถิติ 

พฤติกรรมการเรียนออนไลนและพฤติกรรมการสงชิ้นงาน ใช

การวิเคราะหเชิงเนื้อหา สถิติ ความถี่ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนออนไลน (สําหรับผูเรียน) วิเคราะห

ดวยสถิติ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ความถี่รอยละ 

สวนที่  2 ขอมูลความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน (สําหรับครูผูสอน) จากการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนและการสงชิ้นงานออนไลน ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.2 การตลาด 1 พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการสนทนาโตตอบ

และมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงชิ้นงานมากขึ้นกับครูผูสอนหลัง

การเรียนแบบออนไลนดวยกิจกรรมการเรียน แบบเกมส สอดแทรกการสอน 

มากกวาการเรียนแบบออนไลนปกติ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการเรียนออนไลน นักศึกษาเคย

เรียนออนไลน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 อุปกรณที่ใชในการเรียน

ออนไลน คือ มือถือ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 และคอมพิวเตอร คิด

เปนรอยละ 25 สถานที่ใชในการเรียนออนไลนสวนใหญเรียนออนไลนที่บาน 

รอยละ 75 และที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 25 รูปแบบการเรียนที่ชอบ 

นักเรียนชอบการเรียนแบบกิจกรรมเกมส คิดเปนรอยละ 50 เทากับการ

เรียนแบบผสมผสาน และโดยภาพรวมมีความพึงพอในระดับมาก ซ่ึงตรงกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การทําวิจัยควรจะมีการเพิ่มของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 

2. ควรนํารูปแบบและกระบวนการศึกษาคร้ังนี้เปนแนวทางใน

การทําวิจัยในคร้ังตอไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบในการสงชิ้นงานที่มอบหมาย ดวยรูปแบบออนไลน รายวิชา

เทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ทําใหทราบความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบออนไลนใน

รายวิชาเทคนิคการนําเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 1 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา

เทคนิคการนําเสนอ 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการใชเฟสบุค Facebook Page เพ่ือการจัดการเรยีน

การสอนวิชาการประกันภัย ของนักเรยีนระดับ ปวช.3 การตลาด 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววลัยภรณ  ดูเพชร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในยุคปจจุบันไดปรับเปล่ียนจากระบบการเรียน

การสอนที่ครูเปนผูบรรยายแตผูเดียว มาเปนการใชเทคโนโลยีควบคูไปกับ

การสอน และครูเปล่ียนบทบาทจากผูใหความรูเปนผูชี้แนะ การเรียนการ

สอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางไมสามารถชวยใหนักเรียนเกิดทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดดีพอ (วิจารย พานิช, 2555) ดังนั้น ครูจึงตอง

ปรับเปล่ียนวิธีการสอนและเขาใจบทบาทของนักเรียนและครูที่ถูกตอง 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยูเสมอ จะชวยพัฒนาให

นักเรียนมีความพรอมในการใชชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษที่ 21 และ

ส่ิงแวดลอมรอบตัวมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

เมื่อระบบอินเตอรถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งความเร็ว และ

ความเสถียร การนําเอาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเขามาเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษา คงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได เพราะแหลงความรูตาง ๆ ไมไดอยูใน

หองสมุดเพียงอยางเดียว หากแตมีอยูมากมายในโลกที่สามารถสืบคนไดผาน

ระบบอินเตอรเน็ต โดยที่ทุกคนสามารถเชื่อมตอและเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุก

เวลา (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2554) (การนํา Social Media มาใชในการจัดการ

เรียนรู, 2556) (กานดา รุณนะพงศา สายแกว, 2554) 

จากประโยชนดังกลาว ผูวิจัยไดนําเฟสบุคมาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการศึกษาวิชาการประกันภัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

เพื่อใหเปนอีกทางหนึ่งในการส่ือสารระหวางครูและผูเรียน และระหวาง

ผูเรียนกันเอง โดยการสราง “กิจกรรม” ใน Page Facebook การตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และไดเชิญนักเรียนที่เรียนวิชาการ

ประกันภัย ระดับ ปวช.3 การตลาด 1 จํานวน 26 คน ระบบจะนําผูเรียน

ไปสูกิจกรรมของเพจการตลาด และผูเรียนจะสามารถเชิญแขก อัพโหลด

รูปภาพ แชรโพสต และแกไขรายละเอียดกิจกรรมได 
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หลังจากไดใชกิจกรรมวิชาการขายออนไลน ใน Page Facebook 

การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาใช ผูเรียนสามารถเขาใจ

กิจกรรมของเพจไดรวดเร็ว จากการเชิญแขก หรือเชิญสมาชิกในชั้นเรียนได 

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสแกนรหัส QR โดยใชอุปกรณเคล่ือนที่ของตน

เพื่อดูงานกิจกรรมบน Facebook เมื่อครูผูสอนตองการแจงขาวสารสามารถ

เช็คไดทันทีวาผูเรียนรับขาวสารที่แจงแลวกี่คน และเมื่อตองการใหผูเรียนดู

ส่ือวีดีโอและเอกสารรูปแบบตัวอักษร เสียง รูปภาพ ก็สามารถเขาถึงงาย ทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนงายขึ้น ผูเรียนเขาถึงส่ือไดงาย ครูผูสอนสะดวก

ในการเตรียมส่ือ และประหยัดทรัพยากร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช Facebook Page ชื่อวิชาการ

ประกันภัย ระดับ ปวช.3 การตลาด 1 ของนัก เรียนที่ เรียนวิชาการ

ประกันภัย 

2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากการใช Facebook Page ชื่อ 

การประกันภัย ปวช.3 การตลาด 2 ของนักเรียนที่เรียนวิชาการประกันภัย 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใชเฟสบุคของนักเรียนวิชาการ

ประกันภัย ระดับ ปวช.3 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่เรียนวิชาการประกันภัย จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช Facebook Page ชื่อ 

การประกันภัย ปวช.3 กต.1  

2. Facebook Page ชื่อ การประกันภัย ปวช.3 กต.1 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร ซ่ึงเปนนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด 1 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 ซ่ึงเปนนักเรียนที่เรียนวิชาการประกันภัย จํานวน 26 คน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

นําผลคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยหา

คาเฉล ี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการใช Facebook 

Page ชื่อ การประกันภัย ปวช.3 กต.1 โดยใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ 

ระดับ  5 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ระดับ  4 หมายถึง พึงพอใจ 

ระดับ  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

ระดับ  2 หมายถึง พึงพอใจนอย 

ระดับ  1 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการใช Facebook 

Page ชื่อ การประกันภัย ปวช.3 กต.1 วิชาการประกันภัย แผนกวิชาการ

ตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ นักเรียนคิดวาเฟสบุคมีประโยชนใน

ระดับมากที่สุด นักเรียนสามารถส่ือสารกับครูและเพื่อนในกลุมในระดับมาก

ที่สุด และการคนหาขอมูลในระดับนอยที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในการนําประโยชนของ

การส่ือสารรูปแบบ Facebook Page เพื่อให ผู เรียนไดเขาถึงเนื้อหาใน

รายวิชา และการมอบหมายงานไดรวดเร็วและงายขึ้น 

2. ควรจัดเปนศูนยการเรียนรูทางอินเทอรเน็ตพัฒนาส่ือการเรียน

หลากหลายออกเผยแพรและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเรียน 

3. ควรพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบ E-learning เก็บไวใน 

Sever ของสถานศึกษา เพื่อเปนแหลงขอมูลใหผูเรียนเขาไปศึกษา โดยมีครู

เปนผูชี้แนะหรือสงลิงคใหผูเรียนเขาไปศึกษาไดตรงกับวัตถุประสงคของการ

เรียนรูอีกทางหนึ่ง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการใช ประโยชนที่ไดรับ และ

ผลกระทบจากการใช เฟสบุคของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปวางแผนพัฒนาและสงเสริมให

นักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนสําคัญของชาติสามารถใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร

ไดอยางสรางสรรคตอไป 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในเร่ือง การตลาด การ

โฆษณา หรือเร่ืองที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนากล

ยุทธทางการส่ือสารในเฟสบุคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดวยวธิีการสอนแบบกระบวนการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางสาวนิสารัตน  สอดจิตต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เน่ืองดวยผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทําการสอน วิชาการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จากการสํารวจ

ในชั้นเรียน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในดานการใชเทคนิคในกระบวนการ

ส่ือสารทางการตลาดคอนขางตํ่า ดังนั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เร่ือง กระบวนการส่ือสาร

ทางการตลาดในภาคเรียนนี้ใหผลสัมฤทธิ์ผล จึงจําเปนตองมีการแกปญหา

เพื่อพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงสนใจและทําการวิจยัปฏบิัติการในชั้นเรียน โดยใช

กิจกรรมการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ในวิชาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ เพื่อแกปญหาการขาดทักษะในดานกระบวนการส่ือสารทางการตลาด 

วิชาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในดานกระบวนการส่ือสารทางการ

ตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางาน

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระหวางกอนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

ก ลุ ม ตั ว อ ย า งที่ ใช ใน ก า ร วิ จั ย  คื อ  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 

10 คน โดยใชวิธีเลือกจากผลการเรียนตํ่า 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บขอมูล 

1. วิธีการสอนแบบเพือ่นชวยเพื่อน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ เร่ือง กระบวนการส่ือสารทางการตลาด เปนแบบ

ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน

หลังเรียนของกลุมทดลอง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ให  1  คะแนน  สําหรับขอที่ตอบถูก 

ให  0  คะแนน  สําหรับขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือเลือกตอบ

มากกวา 1 ในขอเดียวกันแลวผลตางของคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลัง

เรียนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและไดใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คาคะแนนเฉล่ีย 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อศึกษา

ความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทําการวิจัยวิชาการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่า และเม่ือผูวิจัยทําการทดสอบในเร่ืองกระบวนการทางการตลาด 

พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนว

ทางการแกปญหา โดยนําเอาวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน 

ประยุกตกับหลักการรูปแบบ CIPPA MODEL ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่มุงผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย

คือ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการส่ือสารทางการ

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน ซ่ึง

ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ วิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน

ทําใหนักศึกษาทั้งหมดมีความเขาใจในกระบวนการส่ือสารทางการตลาด 

โดยมีคะแนนมากขึ้น และผานเกณฑที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 

คือ นักศึกษาสามารถกระบวนการส่ือสารทางการตลาดไดดีขึ้น เมื่อพิจารณา

เปนรายบุคคล พบวา มีคะแนนนักศึกษาอยูในระดับดีมาก จํานวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 30 อยูในระดับดี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 และอยูใน

ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรนําวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อนไปใชใน

การเรียนการสอนกับกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน 

2. ควรนําวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อนไปใชใน

การเรียนการสอนวิชาอื่น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอบผานเกณฑ 

2. เปนแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและวิชาอื่น ๆ  

3. เปนขอมูลในการวิจัยในชั้นเรียน 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 20202-2111 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 

ดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางสาวนริศา  มภีพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

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)  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

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

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 23 (5) ไดระบุวา การ

จัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

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 เร่ือง ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในหนวยที่ 2 ในฐานะครูผูสอน

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือ

นวัตกรรม เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคากลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 20202-2111 เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 6 คน ใชการสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ลักษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังนี้ ไดแก แบบทดสอบ 

2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบอิง

เกณฑแบบชนิดเลือกตอบ ซ่ึงดําเนินการสรางดังนี้ 

- ศึกษาเอกสารทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- 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 2564 จํานวน 30 คน 

3. นําแบบทดสอบ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2564 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 
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5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปที่ไดจากการเรียน นําเสนอ

หนาชั้นเรียน แลวนําคะแนนของแตละกลุมมาเปรียบเทียบเรียงลําดับคะแนน

มากนอยใหรางวัลกลุมท่ีทําคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยไดดําเนินการตรวจให

คะแนน 40 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน คือ เลือกถูกให 1 คะแนน 

เลือกผิดให 0 คะแนน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  
 

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 20202 - 2111 เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียน สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 กลุม 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม 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 และผลของกิจกรรม

ใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน เพื่อความเขาใจของนักเรียน จะเปนการ

พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาจิตใจ เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคาตอตนเอง 

และตอผูอื่นตอไป 

2. ครูควรสรางส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดพัฒนาทักษะตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และหลังการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

_______________________________________________________ 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบออนไลนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิจัยตลาด เรื่อง การใช Google From ในการทําแบบทดสอบ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 
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ผูวิจัย นางสาวนภาภรณ  สังขทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาในปจจุบันมุงเนนที่จะแกปญหาของชาติ และผลักดันให

ประเทศเขาสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีจุดประสงคที่มุงเนนตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพแกผูเรียน ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห มีทักษะในการจัดการ 

และทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันใหสามารถเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนหารสอน

ผูสอนตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความตองการของผูเรียน 

พยายามสอนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ และไดทํา

กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน

จะตองมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด และ

สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันในชั้นเรียน 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมาก

ขึ้น เทคโนโลยีนั้นมีทั้งสวนที่เปนประโยชนและเปนโทษแกผูใชงาน โดย

ผูสอนมีการนํา Google from มาปรับใชแกการเรียนการสอนโดยการใชทํา

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงที่สะดวกแกผูเรียนและผูสอน 

โดยการใช Google from นั้น เปนลักษณะแบบฟอรมออนไลน มีการ

ประมวลคําตอบใหเรียบรอย 

จากปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ

นํา google from มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยตลาด ที่สงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยตลาด เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

การนํา google from มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชาวิจัยตลาด กับ

เกณฑ 70% 
 

ประชากร 

ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 548 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จํานวน 8 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน เร่ือง การสงเสริมการตลาด มีดังนี้ 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

นําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเร่ืองชองทางการ

จัดจําหนาย และมีการต้ังคําถามกับผูเรียน 

ขั้นสอน 

ผูสอนอธิบายรวมกันซักถามและอภิปราย เร่ืองการ

สงเสริมการตลาด ผานส่ือพาวเวอรพอย เม่ือรวมกันอภิปรายและทํา

ความเขาใจเรียบรอยแลว ผูสอนแบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม เทากัน 

ห รือ ใกล เคี ยงกัน  ขึ้ นอยู กั บจํ านวนของผู เรียน โดยแตละก ลุ ม 

ประกอบดวย เด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออน ผูสอนอธิบาย

กิจกรรมใหผูเรียนเขาใจ และใหผูเรียนดําเนินการตามกิจกรรม ผูสอน

สังเกต การทํางานกลุม คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เม่ือมีปญหา 

หรือไมเขาใจ 

ขั้นสรุป 

ผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอ โดยสมาชิกทุกคนตอง

รวมนําเสนอผลงาน เมื่อนําเสนอเสร็จรวมกันแสดงความคิดเห็น ซักถาม

ขอสงสัย และผูสอนสรุปเนื้อหา และใชแบบทดสอบผาน google from 

2. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง ชองทางการจัดจําหนาย 

3. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง การสงเสริมการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชการทดสอบผาน google from 

2. ดําเนินการทดสอบผาน google from  

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดสอบผาน google from 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการใชการ

ทดสอบผาน google from 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน มาหาคาเฉล่ีย คารอยละ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาคาความแตกตางของขอมูล 

2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่มีตอผลสัมฤทธิ์

การเรียนวิชา วิจัยตลาด เร่ือง การใช Google from ในการทําแบบทดสอบ

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การทดสอบสมมติฐาน ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิจัยตลาด หลังเรียน โดยการใช Google from ในการทําแบบทดสอบของ

นักศึกษาสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับ ปวส.2 

การตลาด มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 21.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 4.780 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 32.39 คาเบี่ยงเบนมารฐาน 

เทากับ 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิจัยตลาด โดยการใช Google from ในการทําแบบทดสอบของนักศึกษา 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิจัยตลาด หลังเรียน โดยการใช Google from ในการทําแบบทดสอบของ

นักศึกษา เปนไปตามเกณฑรอยละ 7 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับช้ัน 

ปวส.2 การตลาด มีคะแนนเฉล่ียวิชาวิจัยตลาด หลังเรียน เทากับ 32.39 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนน

เฉล่ียหลังเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการชั้นเรียนอาจจะสงผล

ตอความสนใจมากขึ้น เชน การใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมกันเสนอ

ความคิดเห็น อาจจะทําใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจมากขึ้น 

2. ในบางกรณีอาจสงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอยอดของความรู

ดวยการสืบคนขอมูลตอเนื่อง เปนตนวาการสืบคนขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

การการเจริญเติบโตของสินคาเทคโนโลยีตาง ๆ หรือสินคาแบรนดดังทั่วโลก

ที่มีมูลคาสูงสุด ศึกษาแลวนําเสนอตอเพื่อนรวมชั้นเรียน อันเปนอีกหนทาง

หนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพดานการอานและการสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง 

ซ่ึงจะเปนการปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึง

ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงมีผลกระทบตอการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัย

ตลาด สูงขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการทดสอบ วัดผล ที่มีประสิทธิภาพ 

และมีคุณภาพมากขึ้น 

3. เพื่อใหผูที่สนใจสอนในวิชาเดียวกันศึกษาและนําไปใชสอนได 

4. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการขาดทักษะการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด  

โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 

สาขาวชิาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นายภฤษฎิ ์ ถนอมช ู

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของ นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ

ขาดความเขาใจเร่ือง สวนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 7P’s 

ปญหาดังกลาวอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดปญหาการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

และวิชาอื่ นที่ เกี่ ย วของ จากสาเห ตุพฤติกรรมของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ขณะการทําการ
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เรียนการสอนนักศึกษาใหม สามารถอธิบายหรือยกตัวอยางประกอบได 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการการเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของทักษะ

การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการ

วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด โดยใชชุดแบบฝก ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สูง ชั้ นปที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีว ศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 47 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชชุดแบบฝกเพื่อนําไป

วิเคราะหโดยใชกระบวนการใชแบบฝก วิชาการตลาดบริการ เปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีแนวทางในการสรางชุดแบบฝกทักษะเพื่อ

การวิเคราะหเปนชุดแบบฝกเพื่อใชในการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมขีัน้ตอนในการสรางดังนี้ 

การสรางเคร่ืองมือการวิจัยโดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 47 คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล 

การทองจําของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 47 คน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบทดสอบชุดแบบฝกการวเิคราะห 

4. ใหนักศึกษาทําชุดแบบฝก 

5. อาจารยจดบันทึก 

6. สรุปผลการวิเคราะหจากแบบทดสอบชุดฝกการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

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

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t-test dependent 

2. นําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลแลวจึงทําการสรุป

ผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาจากวิธีการเรียนการ

สอน โดยใชชุดแบบฝกในรายวิชาการตลาดบริการ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 และ

กลุม 8 และเสนอแนะขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขในการ

วิเคราะหใหดียิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการใชชุดแบบฝก มีคาเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 6.77 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.52 และมีคาเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 10.53 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.22 จากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนกอน

เรียนและคาเฉล่ียคะแนนหลังเรียน มีคา t-test เทากับ -13.91 และคา Sig. 

เทากับ .000 พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การใชชุดแบบฝกทําใหทักษะการ

วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ดีขึ้น และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกที่เกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.58 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย 

สถานศึกษาควรมีนโยบายในการสรางส่ือการสอนตาง ๆ ใหทันสมัย

และจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอน สามารถสรางส่ือดวยเทคนิคพิเศษตาง ๆ  

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ควรปรับปรุงแบบฝกอยางตอเนื่องเพื่อใหไดกรณีศึกษาที่

สอดคลองกับสภาวะการตลาดในปจจุบัน 

2. อาจารยที่สอนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสามารถนํา

แบบฝกนี้ไปใชกับนักศึกษาปการศึกษาตอไป 

3. สถานศึกษาสามารถนําแบบฝกนี้เผยแพรผานเว็บไซตของ

วิทยาลัยฯ เพื่อใหบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจนําไปใชประโยชน

เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดตอไป  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการสัมภาษณนักศึกษาและใหนักศึกษาไดเสนอแนะความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นในการวิจัยและการจัดกิจกรรมที่

ตองการใหมีในคร้ังตอไป เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในดานการ

พัฒนาศักยภาพทางการเรียนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจําใหดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 

2. สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดทักษะความรูและ

ความเขาใจตามกระบวนการวิจัย และทักษะตาง ๆ ในการเรียน 

3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังใชชุดแบบฝก 

4. ไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 
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ศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/สงงานไมตรงเวลา 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายวีรวัฒน  รักดี 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาที่จะตอง

พัฒนากําลังคนใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก 

จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ.2550-2564) มีแผนการผลิต

และพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

ของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจาก

แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศที่ไดใหความสําคัญอยางมาก

กับ “ทักษะ” (skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหาตาม

ตํารา (Content) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดแนะนําวา ผูเรียนควรมีทักษะที่

ครอบคลุม 3 กลุม ไดแก ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อการทํางาน คือ ทักษะพื้นฐาน

ในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห 

การคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการส่ือสาร ทักษะเฉพาะอาชีพ 

คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ 

การเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 แบงคะแนนออกเปน 2 สวน คือ คะแนนที่

ไดจากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 

โดยในรอยละ 80 ไดจากการเก็บคะแนนโดยการทดสอบเปนรายหนวยการ

เรียนรู และงานที่มอบหมายใหนักเรียนทําสง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติและทบทวนบทเรียนที่ผานมา ครูผูสอนไดกําหนดงานใหนักเรียนทํา

ในคาบเรียนหรือฝกทําหลังจากที่เรียนเนื้อหานั้น ๆ เสร็จแลว ซ่ึงเปนสวนที่

สําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวน

งานท่ีมอบหมายแลว ยังมีผลตอการเรียนการสอนในคาบถัดไปดวย 

เนื่องจากงานที่มอบหมายใหทําจะเปนการประเมินความรูความเขาใจใน

บทเรียนของนักเรียนวามีมากหรือนอยเพียงใด อีกทั้ งยังเปนการวัด

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถาหากนักเรียนไมได

ทําใบงานที่ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในสวนนั้น 

และครูจะไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนได ซ่ึงครูผูสอน

สังเกตและพบวา มีนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการตลาด ที่ไมสงงานที่

มอบหมายหรือสงไมตรงตามเวลาที่กําหนด 

จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแกไข

ปญหาของการไมสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชา

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบการจัด

กระบวนการเรียนการสอน ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/สงงานไมตรงเวลา ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาในเร่ืองไมสงงาน/สง

งานไมตรงเวลา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 54 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานตามกําหนด 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

จํานวน 54 คน เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงานตามกําหนด และทําการ

บันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสังเกต 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบสอบถามเพื่อศึกษา

พฤติกรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่

ไมสงงานตามกําหนดเวลา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

3 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวาสาเหตุที่ไมสง

งานตามกําหนด โดยทําการเรียงลําดับจากสาเหตุที่นักเรียนคิดวาเปนสาเหตุ

ที่สําคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่นอยที่สุด  3 อันดับดังตอไปนี้ คือ ลําดับที่ 1 ไมมี

คอมพิวเตอรในการทํางาน รอยละ 78.37 ลําดับที่ 2 งานหาย ไมไดบันทึก 

รอยละ 67.56 ลําดับที่ 3 งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป รอยละ 54.05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรสํารวจวานักเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรกี่คน 

2. ครูผูสอนควรเนนย้ําเร่ืองการบันทึกงานของผูเรียน วาควร

บันทึกงานใสแฟรชไดร ตลอดเวลา เพื่อปองกันเคร่ืองดับระหวางการทํางาน 

3. ครูผูสอนควรประเมินปริมาณงานใหสอดคลองกับเวลาและ

เคร่ืองคอมพิวเตอรที่นักเรียนตองแบงกันใชดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน/สงงานไมตรง

เวลาของนักเรียน 

2. ไดทราบแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเลขานุการ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาในวิชางานสํานักงานเชิง

ปฏิบตัิการ ระดบั ปวส.1 แผนกวิชา การเลขานุการ ในการเรียนแบบ

ออนไลนกับการเรียนปกติ ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 

 

ผูวิจัย นางวราพร  บรรจงเสน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ เปนวิชาท่ีสําคัญวิชาหนึ่งซ่ึงเปน

รากฐานของวิทยาการหลายสาขามีบทบาทสําคัญตอความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิชาท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบ และเนื้อหาทฤษฎี ยังชวยในการฝกฝนกระบวนการคิด ฝกใหมี

การคิดอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนท่ีชัดเจน  รูจักวิธีการแกปญหาอยาง

สรางสรรคและมีเหตุผล [1] รวมไปถึงสภาพปจจุบันการเรียนการสอนในทุก

วิชาจะตองเรียนรูในส่ิงที่ทันสมัยสามารถนําไปประยุกตใชการทํางาน ในทุก

อาชีพ อาชีพเลขานุการเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีตองอาศัยกระบวนการคิด

วางแผนอยางเปนระบบและนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน 

ต้ังแตปการศึกษา 2563 ไดเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนาขึ้นมาทั่วโลก การ

เรียนการสอนไมสามารถใชวิธีการสอนแบบปกติได แตการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการดําเนินการตอไป เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และเพื่อการพัฒนาประเทศ

ตอไป [2] การเรียนการสอนตามปกติเปดสอนไมได การเรียนการสอนจึง

จําเปนตองหาวิธีการใหม  โดยนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช เชน 

google classroom Meet line เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนได 

การสอนออนไลน เปนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนไดโดยไมตองมา

รวมกลุมกันที่สถานศึกษา  สอนสามารถจัดแบงเนื้อหาใหผูเรียนไดศึกษา

ขอ มูลและปฏิบั ติ การต างๆ  อย างเป นระบบ  ผ าน ระบบออนไลน 

Classroom, line แ ล ะ  Zoom เป น ร ะ บ บ ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพในปจจุบันไดรับความนิยมในการนํามาใชในการศึกษาอยาง

แพรหลาย จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน วิชา

งานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030002 ซ่ึงจะตองจัดใหมีการฝก

ปฏิบัติ ฝกฝนตนเองดวยการทําแบบฝกหรือกิจกรรมตาง ๆ  ใหมากที่สุด 

เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ ในรายวิชาไดอยางแทจริง ซ่ึงความเหมาะสม ของ 

ระบบ ผานระบบออนไลน Classroom, line และ Zoom จะชวยพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในราย วิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ 

รหัสวิชา 22030002 ใหสูงขึ้นได 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัส

วิชา 22030002 ซ่ึงเปนรายวิชาที่ มีความสําคัญตอความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงตองวางแผนและจัดเตรียมบทเรียนที่ดีเอาไว

ลวงหนา โดยเร่ิมจากการแยกยอยและจัดลําดับเนื้อหาอยางเหมาะสม จัด

กิจกรรมการเรียนรูเปนชวงๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย เปนไป

อยางตอเนื่อง กระบวนการสอนการสอนออนไลน ผานระบบ Zoom 

Cloud Meetingจึงนาจะเปนวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่มีความเหมาะสมชวย

พัฒนาการเรียนของผูเรียนในรายวิชาสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 

22030002   ใหสูงขึ้นได 

ผูวิจัยจึงสนใจจัดทําเอกสารประกอบการสอนวิผานระบบออนไลน 

Classroom, line และ Zoom วิชาสํานักงานเชิงปฏิบั ติการ รหัสวิชา 

22030002  ขึ้นมาใชในการเรียนการสอนออนไลน ผานระบบผานระบบ

ออนไลน Classroom, line และ Zoom      
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางเอกสารประกอบการสอนจัดการเรียนการสอน

ออนไลนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030006 ผานระบบ

ออนไลน Classroom, line และ Zoom    

2. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใช

เอกสารประกอบการสอนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ รหัส

วิชา 22030006 โดยใชเอกสารประกอบการสอน ผานระบบออนไลน 

Classroom, line และ Zoom ที่พัฒนาขึ้น 

3. เพื่อหาคาความแตกตางของคาทีเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนและกอนเรียนออนไลนผานระบบออนไลน Classroom, line และ 

Zoom โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030006 ที่พัฒนาขึ้น     

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอน

ออนไลน ผานระบบออนไลน Classroom, line และ Zoom โดยใชเอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ (22030006) ที่พัฒนาขึ้น  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ผู เรียนระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการ

เลขานุการ ในสถานศึกษาซ่ึงเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

          กลุมตัวอยาง  

ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางาน

การเลขานุ การ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษานครศรีธรรมราช สํานัก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน  60 คน       
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

กับขอสอบ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนระบบออนไลน 

Classroom , Line และ Zoom 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. วิธีการสอนแบบออนไลน Classroom , Line และ Zoom 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

กับขอสอบ 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนระบบออนไลน 

Classroom , Line และ Zoom 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

กับขอสอบ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนระบบออนไลน 

Classroom , Line และ Zoom 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1.  การหาคาความแตกตางของคาคะแนนทีเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2.  แบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับ

ขอสอบ 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนระบบออนไลน 

Classroom , Line และ Zoom 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญเห็นวาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนระบบ

ออนไลน Classroom, line วิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ  รหัสวิชา 

22030006 ในภาพรวม  อยูในระดับดี รอยละ 85 การหาประสิทธิภาพการ

พบวาการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช เอกสาร

ประกอบการสอนระบบออนไลน Classroom, line วิชางานสํานักงานเชิง

ปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030006 มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวารอยละ 80/80 

ผลการหาสงเสริมการเรียนรูเพื่อปรับพฤติกรรมผูเรียนดานกิจนิสัย 

พบวาพบวาจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนระบบ

ออนไลน Classroom, line วิชา งานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 

22030006  มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวารอยละ 80/80 

การหาคาความแตกตางของคาทีเฉล่ีย ผูเรียนมีคาเฉล่ียกอนเรียน

อยูที่ 60 คะแนน และมีคาเฉล่ียหลังเรียนท่ี 85 คะแนน ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวคือ 80/80 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030006     

ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

การศึกษาความพึงพอใจสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียน

ระบบออนไลน Classroom, line และ Zoom โดยใชเอกสารประกอบการ

สอนวิชางานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 22030006 เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ดานการสราง ดานประสิทธิภาพ ดานความพึงพอใจ โดยรวมมี

ความพึงพอใจระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.523 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการที่สถานศึกษามีกิจกรรมที่ผูเรียนตองเขามามีสวนรวมทําให

มีการรนเวลาเรียนบอยคร้ัง  จึงควรมีการสรางส่ือประกอบการสอนเพื่อชวย

ในการออนไลน และนําผลการเรียนมาเปรียบเทียบกับการเรียนปกติ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีทําการวิจัยเพื่อสรางส่ือประกอบการสอนวิชาอื่นๆ ดวย 

2. ควรทําการทดลองใชเอกสารประกอบการสอนทุกวิชาหลาย ๆ 

คร้ัง กับนักเรียนทุกกลุมที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให

ดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา งานสํานักงานเชิงปฏิบัติการ รหัส

วิชา 22030006 ที่สรางขึ้น สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนออนไลน 

Classroom, line และ Zoom หรือการพัฒนาตอยอด เพื่อใชในการเรียน

การสอนออนไลนออนไลน Classroom, line และ Zoom ณ สถานศึกษาที่ 

ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนออนไลน.ออนไลน Classroom, line และ 

Zoom ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ สาขางานเลขานุการ ใน

สถานศึกษาซ่ึงเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ซ่ึงจะชวยใหลดระยะเวลาและ

คาใชจายในการศึกษา ตลอดจนการเตรียมการไดมาก 

2. เอกสารประกอบการสอนออนไลน.ออนไลน Classroom, line 

และ Zoom ที่ผานการศึกษาและสรางขึ้นมา สามารถนําไปจัดการเรียนการ

สอนออนไลน.ออนไลน Classroom, line และ Zoom สงผลใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การติดคางหรือตองเรียนซํ้าลดลง เปนผลดีตอ

สถานศึกษา ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

______________________________________________________ 

 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาการเลขานุการ และ

สาขาวชิาการจัดการสํานักงาน รายวชิาสื่อสังคมออนไลน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางทวีรัตน  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเราเปน

อยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารที่มีความทันสมัย รวดเร็ว 

ผานระบบคอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ ที่สามารถเชื่อมตอระบบ

อินเทอรเน็ตไดอยางทันที การติดตอประสานงาน ทั้งเร่ืองสวนตัว ภารกิจ

ประจําวันรวมไปถึงการเสริมสรางความสัมพันธในระหวางตัวบุคคล 

ครอบครัวและบุคลอื่นในสังคม ก็สามารถทําไดอยางงายดายผานเครือขาย

สังคมออนไลนตาง ๆ ตัวอยาง เครือขายสังคม (Social network) เชน 

เฟสบุก (Facebook), ทวิตเตอร (Twitter), ไฮไฟว (Hi5), มายสเปซ (My 

Space) และอื่น ๆ อีกมากมาย ส่ิงที่ทําให เครือขาย สังคมออนไลน  เขามา

มีบทบาทและเติบโตไดอยางรวดเร็ว คือ วิธีในการเขาถึงส่ือเครือขายสังคม

ออนไลน  เปนแอพลิเคชั่นที่สรางเครือขายการส่ือสารไดทั้งระหวางบุคคล 

แบบกลุม โดยไมตองเสียคาใชจายบริการเปนจํานวนคร้ัง สามารถใช

ติดตอส่ือสารกันไดโดยไมมีกระบวนการที่ยุงยากซับซอน 
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หากมองยอนลังคมไทยในชวงเพียงไมกี่ปที่ผานมา เมื่อพูดถึงคําวา 

“เครือขายสังคม ออนไลน” นั้น เชื่อวาหลายคนคงนึกถึงลังคมหรือเครือขาย

ที่เต็มไปดวยกลุมวัยรุนและเยาวชน  ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร

พูดคุย ความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เนนไปที่การผอนคลายเปนหลัก 

แตในปจจุบันเมื่อการกระจายตัวของความเปนเมือง (Urbanization)  แผ

ขยายสูพื้นท่ีตาง ๆ อยางทั่วถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการ

คมนาคม ขนสง การคา และบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการ

ติดตอส่ือสารที่กาวไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีตาง ๆ มีราคาถูก

ลงมากเมื่อเทียบกับอดีต สงผลใหคนไทยสามารถเขาถึงบริการ ดานขอมูล

ขาวสาร และการติดตอ ส่ือสารในยุคการเชื่อมตอไรสายผานทางเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดมากยิ่งขึ้น นํามาซ่ึงการขยายกลุมผูเขาถึงการใชบริการ

อินเทอรเน็ตอยางรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการติดตอส่ือสารแบบใหมบนสังคม

จําลองท่ีไรขอบเขต เชิงพื้นที่ไดถูกสรางขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช

งานตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ ความสามารถในแง

การใชงาน ความสะดวก ตลอดจนลูกเลนตาง ๆ ที่ดึงดูดใจ ตอบโจทย และ

วัตถุประสงคการใชงานของผูใชบริการสงผลใหเครือขายสังคมออนไลนขยาย

ฐานประชากรในสังคมของตนขึ้นอยางรวดเร็ว โดยจากขอมูลผูใชงาน

เครือขายสังคมออนไลนทั่วโลกในป พ.ศ.2557 พบวา ประเทศไทยมีจํานวน

ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลน ประมาณ 34 ลานบัญชีผูใชงาน (User 

account) ซ่ึงสูงเปนอันดับ 9 ของโลก ที่นาสนใจคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของ

การใชงานเฉล่ียอยูที่ประมาณรอยละ 138 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงปที่ผาน

มา (ZocialRank, 2015) 

และจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทย ป  พ .ศ.2558  ผลการสํารวจพบวา ป  พ .ศ.2558 ผู ใช

อินเทอรเน็ตที่ตอบวามีจํานวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหเพิ่มสูงขึ้น

ในทุกชวงระยะเวลาการใชงานเม่ือเทียบกับผลการสํารวจในป พ.ศ.2557 

สมารทโฟนยังคงเปนอุปกรณยอดนิยมของผูใชอินเทอรเน็ตกวารอยละ 80 

โดยมีจํานวนชั่วโมงการใชงานเฉล่ียอยูที่  5.7 ชั่วโมงตอวัน และผู ใช

อินเทอรเน็ตใชสมารทโฟนในการทองอินเทอรเน็ต เปนอันดับที่ 1 

ปนี้เปนปแรกที่ผลการสํารวจสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนใน

ยุคนี้ที่ใชสมารทโฟน เปนอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตกันมากที่สุด ตลอด 

24 ชั่วโมง สวนกิจกรรมยอดนิยมของผูใชอินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคล่ือนที่ 

3 อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 ใชในการติดตอส่ือสารผานเครือขายสังคม

ออนไลน (Social network) เชน เฟซบุค  (Facebook), อินสตารแกรม 

(Instagram), ไลน (Line) เปนตน คิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 82.70, 

อันดับที่ 2 ใชในการสืบคนขอมูล รอยละ 56.60 และอันดับท่ี 3 ใชอาน/ 

ติดตามขาวสาร/ อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสรอยละ 52.20 ในขณะที่

กิจกรรมยอดนิยมของผูใชอินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก ไดแก 

อันดับที่ 1 ใชในการสืบคนขอมูล รอยละ 62.20, อันดับท่ี 2 ใชเพื่อรับ-สง

อีเมล รอยละ 53.70  และอันดับที่ 3 ใชในการติดตอส่ือสารผานเครือขาย

สังคมออนไลน (Social network) รอยละ 45.30 (สํานักพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน), 2558) 

ในปจจุบันทุกวันนี้มีคนใชชีวิตอยูกับสังคมออนไลนมากขึ้นทุกวัน 

ซ่ึงมีการใชส่ือสังคม (Social media) ท่ีผูใชเปนผู ส่ือสาร หรือเขียนเลา

เนื้อหา เร่ืองราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวีดิโอที่ผูใชเขียนขึ้น

เอง หรือพบเจอจากส่ิงอื่น ๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขาย

ของตนผานทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท่ีใหบริการ ปจจุบันการ

ส่ือสารแบบนี้ทําผานทางอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เชน กระดาน

ความคิดเห็น รูปภาพ และวีดิโอ โดยมีเทคโนโลยีทีรองรับเนื้อหาเหลานี้ 

ไดแก เว็บไซตที่แบงปนรูปภาพ แบงปนเพลง แบงปน วีดิโอ กระดานความ

คิดเห็น อีเมล เปนตน สวนเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน ไดแก 

เฟซบุค (Facebook), มายสเปซ (My Space), ไฮไฟว (Hi5), มลัติพาย 

(Multiply) เปนตน และการเกิดส่ือสังคมทําใหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

ของผูคนเปล่ียนไป เชน เฟซบุค (Facebook), ไลน (Line) และทวิตเตอร 

(Twitter) เปนเคร่ืองมือใหมที่ทําใหสามารถติดตอส่ือสารกับกลุมเพื่อนดวย

บทสนทนาที่งายกวาโทรศัพทพรอมรับขอมูลขาวสารและโตตอบไดแบบเวลา

จริง ซ่ึงผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใชบริการเครือขาย

สังคมออนไลนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และเปนที่นิยมอยางมากเปน

อันดับตน ๆ ของโลกออนไลน สวนเว็บไซตที่มีจํานวนผูเขาชมสูงสุดทั่วโลก ก็

เห็นจะเปนเฟซบุค (Facebook), มาย สเปซ  (My Space), ทวิตเตอร 

(Twitter) และ Orkut สําหรับเว็บไซตที่มีเปอรเซ็นตเติบโตเพิ่มขึ้นเปน

เทาตัวก็เห็นจะเปน เฟซบุค (Facebook)   

จากขอมูลเบื้องตนดังกลาวเปนที่นาสนใจวา เมื่อพิจารณาถึง

สัดสวนของจํานวนผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่มีอยูถึง 30 ลานคน และผล

การสํารวจทําใหเปนที่นาสนใจวามีชั่วโมงการใชงานอินเทอรเน็ตที่มีการใช

งานมากขึ้นทุกป ความนิยมในการใชงานส่ือสารแบบเครือขายออนไลนที่มี

มากขึ้นจากรูปแบบการใชงานที่ทันสมัยและตอบสนองตอการใชงานทางดาน

ตาง ๆ ทั้งในดานความบันเทิงการคนหาขอมูล การติดตอส่ือสารกับผูคนใน

สังคม และอุปกรณที่ใช ในการส่ือสารมีราคาถูกลง ทําใหทุกชวงอายุของ

ประชากรไทยมีการใชงานและสามารถเขาถึงการส่ือสารแบบเครือขายได

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมยาก นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ถือวาเปนชวง

สําคัญของชีวิตที่จะตองขวนขวายศึกษาเลาเรียนเปนหลัก เนื่องจากจะตอง

เตรียมความพรอมหรือเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

ความเจริญกาวหนาแกตนเอง มีการใชชีวิตหลายดานดวยกัน ซ่ึงหนาที่ของ

นักเรียน คือ การเรียนเปนหลัก การใชชีวิตทั้งที่เกี่ยวของกับเร่ืองนันทนาการ

และสันทนาการตางก็มีการเขาใชงานอินเทอรเน็ต อาทิเชน การใชความ

บันเทิงจากเครือขายออนไลนเพื่อผอนคลาย การใชเครือขายออนไลนในการ

ติดตอส่ือสารกับญาติพี่นอง เพื่อนฝูง ทั้งในเร่ืองการเรียนและเร่ืองสวนตัว 

ถาไมรูจัดสรรในเร่ืองเวลาและไมสนใจในเร่ืองการเรียนก็จะนําพาไปสู

ประเด็นของปญหาตาง ๆ ที่จะตามมา 

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้ นป ที่  2  สาขาวิ ช าก ารจั ดก าร สํ านั ก งาน  วิ ท ยา ลัยอาชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช วามีลักษณะการใชงานเครือขายสังคมออนไลนเปนแบบใด 

มีระดับของพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนเปนอยางไร และปจจัยสวน

บุคคลและการแสดงออกทางพฤติกรรมใชงานเครือขายสังคมออนไลนมี

ความสัมพันธหรือไม และอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชใน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการใชส่ือสังคมออนไลนของนักเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการ

เลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 105 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการ

เลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยส วนบุคคลกับ

พ ฤ ติ ก รรมก าร ใช เค รือ ข า ย สั งคมอ อน ไลน  ขอ งนั ก ศึ กษ าระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาการเลขานุการ และ

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจั ยค ร้ังนี้   คื อ   นัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการเลขานุการ และ

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาส่ือสังคมออนไลน  จํานวน 36 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เค ร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการ

สํานักงาน รายวิชาส่ือสังคมออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร เกี่ยวกับ

ลักษณะทาง ประชากรศาสตร ซ่ึงจะประกอบดวย เพศ กลุมเรียน รายไดตอ

เดือน ที่พักอาศัย เปนแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 3 ขอและคําถาม

ปลายเปด จํานวน 2 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใชเครือขายสังคม

ออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนการถามเกี่ยวกับประเภทของ Social 

network ระยะเวลาการใชบริการ Social network กิจกรรมที่ใชบริการ 

Social network เคร่ืองมือที่ ใชเชื่อมตอ Social network สถานที่ที่ ใช

บริการ Social network และคาใชจายในการใชบริการ Social network 

เปนแบบเลือกตอบ (Check list) และคําถามปลายเปด จํานวน 7 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการใชบริการ 

Social network  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน จํานวนดานละ 4 

ขอ ประกอบดวย ดานการติดตอส่ือสาร ดานความบันเทิง ดานวิชาการ และ

ส่ือสารมวลชน รวมท้ังหมด 12 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา Rating scale จํานวน 3 ระดับ 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง พฤติกรรมการมาก (ใชประจํา)    

ระดับคะแนน 2 หมายถึง พฤติกรรมการปานกลาง (ใชบางคร้ัง)    

ระดับคะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรมการนอย (ไมคอยใช) 
 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจยัไดสรางขึ้นเองมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เกี่ ยวของในเร่ือง 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการ

สํานักงาน รายวิชาส่ือสังคมออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จากนั้นนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กําหนดนิยาม และเพื่อใช

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน รายวิชาส่ือสังคม

ออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และตรวจสอบเนื้อหาของ

แบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนํา ไปใหอาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบ นํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

3. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษากลุม

อื่นที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย

การหาคาความเที่ยงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) 

แบบ  Cronbach’s alpha ไดค าความ เที่ ย งห รือความเชื่ อถือ ไดของ

แบบสอบถาม เทากับ 0.82 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามน้ีมีความเชื่อถือได

สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2. นําแบบสอบถามไปใหกับนักศึกษากลุมตัวอยางตอบ 

3. เก็บแบบสอบถามที่ดําเนินการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

4. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไป 

จํานวน 36 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ 

จํานวน 36 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  แบงการวิเคราะห

ออกเปน  3 ตอน คือ  ขอมูลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม ขอมูล

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ และ

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน รายวิชาส่ือสังคมออนไลน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยใชวิธีการประมวลผลคาทางสถิติดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะห

เพื่อใหสอดคลองกับ ลักษณะของขอมูลและตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ กลุมเรียน 

รายไดตอเดือน ที่พักอาศัย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ และคารอยละ 

2. ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใชบริการ Social 

network ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ และคา

รอยละ 

3. ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ Social 

network ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 
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สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึงมีระดับการวัด นามมาตรา (Nominal scale) 

และอันดับมาตรา (Ordinal scale) ผูวิจัยไดใชวิธีการทดสอบความสัมพันธ 

Chi-square (X2) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล พอสรุปผลของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 

94.44  และเพศชาย  รอยละ  5.56  เปนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

สํานักงาน  รอยละ 69.44  และนักศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ  รอยละ  

30.56  มีคาใชตอวันไมเกิน 100 บาท/วัน  รอยละ 69.44  และคาใชจายตอ

วันมากกวา 100 บาท/วัน  รอยละ  30.56  พักอาศัยอยูกับพอแม  รอยละ 

91.67  และพักอาศัยอยูคนเดียว/อยูกับญาติ  รอยละ  8.33 

2. ขอมูลลักษณะการใชเครือขายสังคมออนไลน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ใชมากที่สุดเปน

โปรแกรม Facebook  รอยละ 36.59  รองลงมาเปนโปรแกรม Line  รอย

ละ 31.70  โปรแกรม Instragram  รอยละ 21.96  โปรแกรม Twitter  

รอยละ 6.10  โปรแกรม WhatsApp  รอยละ 1.22  และโปรแกรมอื่น ๆ 

เชน Youtube, We Chat, Garene ฯลฯ รอยละ 2.43  โปรแกรมที่ใชใน

การใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ใชบริการบอยที่สุดเปนโปรแกรม Facebook  

รอยละ 65.11  รองลงมาเปนโปรแกรม Line  รอยละ 16.28  โปรแกรม 

Instragram  รอยละ 9.30  โปรแกรมอื่น ๆ เชน Youtube, We Chat, 

Garene ฯลฯ  รอยละ 4.66  โปรแกรม Twitter  รอยละ 2.32  และ

โปรแกรม WhatsApp  รอยละ 2.32  ระยะเวลาในการใชบริการ Social 

Network ในแตละวันมากกวา 2 ช่ัวโมง  มากท่ี สุด  รอยละ 44.44  

รองลงมาระยะเวลาในการใชบริการ Social Network ในแตละวัน 1-2 

ชั่วโมง  รอยละ 38.89  และระยะเวลาในการใชบริการ Social Network 

ในแตละวันนอยกวา 1 ชั่วโมง รอยละ 16.67 ชวงเวลาในการใชบริการ 

Social Network ระหวางวันมากท่ีสุดเปนชวงเวลากอนเขานอน  รอยละ 

55.55  รองลงมาชวงเวลาในการใชบริการ Social Network ระหวางวัน

เปนชวงเวลาเรียนหนังสือ  รอยละ 16.67  ชวงเวลาในการใชบริการ Social 

Network ระหวางวันเปนชวงพักรับประทานอาหาร  รอยละ 13.89  

ชวงเวลาในการใชบริการ Social Network ระหวางวันเปนชวงเวลาเขา

หองน้ํา  รอยละ 5.55  และชวงเวลาในการใชบริการ Social Network 

ระหวางวันเปนชวงอื่น ๆ เชน กอนไปโรงเรียน เวลาวาง  รอยละ 8.34  

กิจกรรมในการเขาใชงานส่ือสังคมออนไลนเพื่อสนทนาติดตอส่ือสารเชื่อม

สัมพันธ  มากท่ีสุด  รอยละ 26.80  รองลงมากิจกรรมในการเขาใชงานส่ือ

สังคมออนไลนเพื่อรับขอมูลขาวสารและความรู  รอยละ 27.74  กิจกรรมใน

การเขาใชงานส่ือสังคมออนไลนเพื่อความบันเทิง  รอยละ 21.64  กิจกรรม

ในการเขาใชงานส่ือสังคมออนไลนเพื่อแบงปนขอมูล แชรรูปภาพ  รอยละ 

16.49  กิจกรรมในการเขาใชงานส่ือสังคมออนไลนเพื่อชมหรือเลือกซ้ือ

สินคาออนไลน  รอยละ 10.30  และกิจกรรมในการเขาใชงานส่ือสังคม

ออนไลนเพื่ออื่น ๆ กด Like คนที่ชื่นชอบ  รอยละ 1.03  สถานที่เขาใช

บริการส่ือสังคมออนไลนบอยที่สุดในระหวางวันเปนที่พัก  มากที่สุด  รอยละ 

72.22  รองลงมาสถานที่เขาใชบริการส่ือสังคมออนไลนบอยที่ สุดเปน

โรงเรียน  รอยละ 16.66  สถานที่เขาใชบริการส่ือสังคมออนไลนบอยที่สุด

รานอินเตอรเน็ต  รอยละ 2.77  และสถานที่เขาใชบริการส่ือสังคมออนไลน

บอยที่สุดเปนอื่นๆ ทั้งโรงเรียนและท่ีพัก, โรงเรียน/ที่พัก/รานอินเตอรเน็ต  

รอยละ 8.33  คาใชจายในการเขาใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญนอยกวา 

500 บาทตอเดือน  รอยละ 75.00  และคาใชจายในการเขาใชงานส่ือสังคม

ออนไลน 500 บาทขึ้นไปตอเดือน  รอยละ 25.00 

3. ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.33 , S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อันดับ 1 มีพฤติกรรมดานการติดตอส่ือสาร อยูในระดับมาก 

( X  = 2.41 , S.D. = 0.35) อันดับ 2 ดานวิชาการและส่ือสารมวลชน อยูใน

ระดับมาก ( X  = 2.35 , S.D. = 0.41)  และตํ่าที่สุดอันดับ 3 คือดานความ

บันเทิง อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.22 , S.D. = 0.39) 

4. การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

พ ฤ ติก รรมการใช เค รือข าย สั งคม  ออน ไลน  ข องนั ก ศึ กษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการเลขานุการ และ

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  พบวา 

4.1 เพศไม สัมพันธกับพฤติกรรมการใช เครือขาย สังคม

ออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

4.2 กลุมเรียนสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

4.3 คาใชจายตอวันไมสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขาย

สังคมออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

4.4 ลักษณะการพักอาศัยไมสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

เครือขายสังคมออนไลน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ ควรนําประโยชนจากการนิยมใชโปรแกรม Facebook ในการ

แลกเปล่ียนองคความรูใหกับนักเรียน เชน การจัดต้ังการ จัดต้ังกลุมเพื่อ

การศึกษาในแตละสาระกลุมวิชา การพัฒนาอาชีพ แนะแนวการศึกษา เพื่อ

พัฒนา ความรูความสามารถของสมาชิกในกลุมนักเรียน 
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2. จากขอมูลลักษณะเวลาที่ใชและจํานวนที่ใช ซ่ึงมากกวา 2 

ชั่วโมงนั้น วิทยาลัยฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการฝกอบรมใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการใชส่ือสังคมออนไลนอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อ

ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบจากการใชส่ือสังคมออนไลนตอนักเรียน  

รวมถึงใชประชาสัมพันธใหนักเรียนเห็นถึงประโยชนและโทษของเครือขาย

สังคมออนไลน เพื่อใหนักเรียน-นักศึกษา ตระหนักถึงการแบงเวลาในการ

เรียนและการเขาใชเครือขายสังคมออนไลนอยางระมัดระวังและเหมาะสม 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควรตระหนักถึงขอดีของส่ือสังคมออนไลนที่สะดวก เขาถึงงาย การวาง

รูปแบบในการใชงานในดานสงเสริมการเรียนรู การแบงปนประสบการณ 

ควรจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรในการเรียนการสอนใหมีรูปแบบที่ทันสมยั

และสามารถรองรับเทคโนโลยีตามรูปแบบในปจจุบันใหมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบการใช

เค รือข าย สั งคมออน ไลน  ใน ทุ กระ ดับของสถาน ศึกษาในจั งห วัด

นครศรีธรรมราช เชน ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา การ

ไดกลุมตัวอยางที่มากและทุกระดับของสถานศึกษา จะไดขอมูลพฤติกรรม 

และผลกระทบการใชเครือขายสังคมออนไลนที่แตกตางกัน 

2. ควรทําการวิจัยและติดตามพฤติกรรมและผลกระทบการ

ใชเครือขายสังคมออนไลน ของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อยางตอเนื่อง เร่ืองของการสภาวะการติดการใชงาน และสภาวะการ

หลงใหลในการใชงาน เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดรับไปประชาสัมพันธใหเห็นถึง

ประโยชนและโทษของเครือขายสังคมออนไลน เพื่อเปนแนวทางปองกันการ

ใชเครือขายสังคมออนไลนอยางระมัดระวังและเหมาะสมถูกตองไมกระทบ

ตอผลการเรียนและการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการวิจัยในคร้ังนี้ผลสรุปการวิจัยถึงความสัมพันธมีแต

เพียงกลุมเรียนที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนเทานั้น 

แตยังขาดปจจัยในเร่ืองบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการใชการส่ือสารในสังคม

ออนไลน 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ทําใหทราบพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการ

เลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา คาใชจายรายวันและลักษณะการพักอาศัย กับ

พฤติกรรมการใช งานเครือขาย สังคมออนไลนของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการเลขานุการ และ

สาขาวิชาการจัดการสํานกังาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1  

สาขาวชิาเลขานุการ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางพัชนี   โกมยั 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช. ปที่ 1 สาขาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 แบงคะแนนออกเปน 2 สวน คือ 

คะแนนที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80  ของ

คะแนนทั้งหมด โดยในรอยละ 80 ไดจากการเก็บคะแนนโดยการทดสอบ

เปนรายหนวย การเรียนรู และงานที่มอบหมายใหนักเรียนทําสง เพื่อสงเสริม

ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและทบทวนบทเรียนที่ผานมา ครูผูสอนไดกําหนด

งานใหนักเรียนทําในคาบเรียนหรือฝกทําหลังจากที่เรียนเนื้อหานั้น ๆ เสร็จ

แลว ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เพราะนอกจาก

จะมีคะแนนในสวนงานที่มอบหมายแลว ยังมีผลตอการเรียนการสอนในคาบ

ถัดไปดวย เนื่องจากงานที่มอบหมายใหทําจะเปนการประเมินความรูความ

เขาใจในบทเรียนของนักเรียนวามีมากหรือนอยเพียงใด อีกทั้งยังเปนการวัด

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่งถาหากนักเรียนไมได

ทําใบงานที่ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในสวนน้ัน 

และครูจะไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนได ซ่ึงครูผูสอน

สังเกตและพบวา มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 1 สาขาเลขานุการ ที่ไมสง

งานที่มอบหมายหรือสงไมตรงตามเวลาที่กําหนด 

จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแกไข

ปญหาของการไมสงงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 1 สาขาเลขานุการ 

ที่เรียนรายวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สงเสริมความรับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึกษาสาเห ตุของการไมส งงานของนั ก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับแกปญหาการไมสงงานของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 32 คน 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ 

ในการไมสงงาน 

2. ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิด เพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในการไมสงงาน 

3. สรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามมาทําการบันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูเรียนที่ไมสงงานตามกําหนด 

ตอนที่  3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

รายการประเมิน 

รายละเอียด 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ ลําดับ

ที่ 

1. งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป 20 54.05 3 

2. งานท่ีได รับมอบหมายยากทํา

ไมได 

18 48.65 4 

3. งานที่ไดรับมอบหมายไมนาสนใจ - - - 

4. ใหเวลานอยเกินไป 17 45.95 5 

5. ครูอธิบายเร็วเกินไป 7 18.19 7 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวาการตอบแบบสอบถามของนักเรียนถึง

สาเหตุของการไมสงงานตามกําหนด โดยทําการเรียงลําดับจากสาเหตุที่

นักเรียนคิดวาเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่นอยที่สุด 3 อันดับ

ดังตอไปนี้ ลําดับที่ 1 ไมมีคอมพิวเตอรในการทํางาน จํานวน 29 คน คิดเปน

รอยละ 78.37 ลําดับที่ 2 งานหาย ไมไดบันทึก จํานวน 25 คน คิดเปนรอย

ละ 67.56 ลําดับที่ 3 งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป จํานวน 20 คน คิด

เปนรอยละ 54.05 
 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรสํารวจความพรอมของนักเรียนวามีอุปกรณในการ

เรียนหรือไม 

2. ผูสอนควรย้ํานักเรียนในเร่ืองของการบนัทึกขอมูลในการสง

งานใหถูกตอง 

3. ผูสอนควรประเมินปริมาณงานใหสอดคลองกับเวลาที่เรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดทราบแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ 

ของนักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนรินทร   นวลเจริญ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาวิชาชีพดานเลขานุการ เปนวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญ

ตอองคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบทบาทของเลขานุการในฐานะผูบริการ

สนับสนุนทวีความสําคัญขึ้นเปนอยางมากตอประศิทธิภาพของการบริหาร

องคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน งานเลขานุการเปล่ียนไปตามปริวรรต

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 เพื่อจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอน ของ
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นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาเลขานุการ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานความสนใจของนักเรียนนักศึกษา

แผนกการเลขานุการ   

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานคุณภาพเพื่องานในแผนกการ

เลขานุการ              

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ   

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานหลักสูตรการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ี ใช ในการวิจัย คือ นัก เรียนนักศึกษาแผนกการ

เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีเขามาใชบริการในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนมกราคม 2565 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 
 

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  

ควรสอนนักเรียนไมเนนเนื้อหามากเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อการ

เรียนและไมสนใจในการเรียน ควรเพิ่มส่ือการสอนใหหลากหลายรูปแบบ 

(2) ดานคุณภาพเพื่องานในแผนกการเลขานุการ ควรเพิ่มหลักสูตร

ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ พูดเสียงดังฟงชัด พูดไมเร็วเกินไป และเปด

โอกาสใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับ

ความรูอยางทั่วถึง 

(3) ดานครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ ทําการสอนดวยความ

รวดเร็ว แสดงสีหนาดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ทําการสอนดวย

ความต้ังใจ 

(4) ดานหลักสูตรการเรียน การสอน ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณการ

เรียน ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย และควร

เพิ่มการนันทนาการในระหวางคาบเรียนใหมากขึ้น กระตือรือรน ไมเลือก

ปฏิบัติกับนักเรียนคนใดคนหนึ่ง และควรกระทําอยางนี้อยางสม่ําเสมอ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรมีการใชส่ือการเรียนการสอนดวยขอมูลที่ถูกตอง เขาใจ

งาย ในการเรียนการสอนของแตละวันควรสรางกิจกรรมในคาบเรียน 

2. ครูผูสอนดําเนินการสอนดวยความรวดเร็ว แสดงสีหนาที่ยิ้ม

แยมแจมใส พูดจาดวยน้ําเสียงที่สุภาพ 

3. ครูผูสอนควรปรับปรุงดานกระบวนการและขั้นตอนการเรียน

การสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาควรศึกษาความพึงพอใจของ

การเรียนการสอนสาขาอื่น ๆ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ทั้งนี้

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงเหตุผลของนักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจเรียนใน

แผนกเลขานุการ 
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2. ไดทราบถึงเจตคติที่ดีของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอวิชาการ

เลขานุการ 

3. ไดนํ าผลการสํารวจขอ มูลมาป รับ ใช ในการพัฒนางาน

เลขานุการ 

_______________________________________________________ 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางกอนเรยีนและหลงัเรียน 

โดยใชชดุการสอนดวยสื่อ VDO เรื่อง วิธีการพิมพหนังสือราชการ

ภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รายวชิาการใชโปรแกรมในงาน

เลขานุการ ของนักศึกษาระดบั ปวส.2 การเลขานุการ 
 

ผูวิจัย นางสาวขวัญใจ  สีตอง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่โดยตรงในการจัด

การศึกษาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือและระดับ

ผูชํ านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ  (ระดับ เทคนิค) ใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

สามารถ เปนผูปฏิบัติงาน หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการ และการ

ประกอบอาชีพอิสระ ไดโดยเนนการแกปญหา สรางองคความรูในอาชีพ มี

บุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล  

มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากลและเทาเทียมกัน   โดยสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ผูเรียนตองมี

ประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผูเรียนฝกปฏิบัติจน

คนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

จากกลุมผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ สําหรับครูนั้นเตรียมการ

สอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ ตองจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ 

และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดการฝกคิด ฝกทํา 

ฉะน้ันครูผูสอนตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอด

ความรูไปเปนผูชวยเหลือ         

ในปจจุบันนี้สถานประกอบการตางๆ  ตองการแรงงานที่คิดเปน  

ทําเปน มีความรับผิดชอบ ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา ที่จบออกไปแลวมีงาน

ทําในสถานประกอบการตางๆ ก็ยอมมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา

หาความรูทางดานการพิมพงานดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงการเขาทํางานในสถาน

ประกอบการในสวนของสํานักงานของรัฐ ส่ิงหนึ่งที่นักเรียนจะตองมีความรู

และปฏิบัติได คือ การพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร 

ปญหาการเรียนการสอน รายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการ คือนักศึกษาพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอรไมถูกตอง  อีก

ทั้งตําราเรียนสวนใหญไมแสดงตัวอยางวิธีการใหชัดเจน เมื่อครูสอนก็จะจํา

ไดในชวงที่สอน  แตไมมีเอกสารตําราที่เปนตัวอยางนําไปฝกทบทวนที่บาน

ได จึงเปนเหตุใหทําขอสอบไมผาน จากสภาพโดยทั่วไปแลวปญหาการพิมพ

หนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร การเรียนการสอนในรายวิชา การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การ

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูรายงานในฐานะครูผูสอนรายวิชาการ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ  จึงเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการอยางเรงดวน  เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด  จึงไดวิเคราะหถึงสภาพการเรียนการสอนเพื่อหาวิธีใน

การแกปญหา  ดังที่กลาวมาพบวามีปญหาตางๆ หลายประการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาทักษะในการพิมพหนังสือราชการภายนอกดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป ใหถูกตองตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 

 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการ

สอนดวยส่ือ VDO เร่ือง วิธีการพิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป รายวิชาการใชโปรแกรมในงานเลขานุการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษา ระดับ  ปวส. 2 

การเลขานุการ  ท่ีเรียนวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ  จํานวน  

10  คน  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 1.  ส่ือ VDO เร่ือง  การพิมพหนั งสือราชการภายนอกดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 2.  ใบงาน  เร่ือง  การพิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 2.  แบบทดสอบปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียน   จํานวน  1 ขอ     

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO 

ในการเรียนรู 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  การสรางส่ือประกอบการเรียนการสอน ผูรายงานไดผลิตส่ือ VDO 

ประกอบการเรียนการสอน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ ป

การศึกษา 2564  มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศึกษา

โครงการสอน กําหนดการสอน แนวการสอน แผนการสอน คูมือครูและ

หนังสือเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

1.2 ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการสราง

ส่ือประกอบการสอนและกําหนดเคาโครงเร่ือง  พรอมทั้งขอคําปรึกษา

แนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทางดานตางๆ  คือ วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานเลขานุการ 

1.3 วิ เคราะห เนื้ อห าและเลือก เนื้ อหา  มาจัดสรา งส่ื อ

ประกอบการเรียนการสอน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ  

โดยมุงหมายจากเนื้อหาในหลักสูตรใหครอบคลุมเนื้อหาและเหมาะสมกับ

เนื้อหาของหลักสูตร 
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1.4 นํ า เนื้ อ ห ามาจั ดแบ งเป น เนื้ อ ย อ ย  เพื่ อ จั ดทํ า ส่ื อ

ประกอบการเรียนการสอน โดยกําหนดเปนรูปแบบ VDO อธิบายวิธีการ

พิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

1.5 จัดทําส่ือ VDO หลังจากไดศึกษาวิธีการรูปแบบ การ

จัดทําส่ือประกอบการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความถูกตองตามหลักและ

กระบวนการในวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ  ตรงตาม

เน้ือหาในหลักสูตร  มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามวัยไมสลับซับซอน ไม

ยุงยาก จากการศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนดังกลาวไดส่ือประกอบการสอน  

วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ จํานวน 1 หนวย คือ เร่ือง  

การพิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

1.6 นําส่ือประกอบการสอนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แลว

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ   

1.7 นําส่ือประกอบการสอน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานเลขานุการ  ที่ไดรับการแกไขเรียบรอยไปใชจริงกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 

การเลขานุ การ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษานครศรีธรรมราช สํานัก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หอง  มีนักเรียน 10 คน เพื่อ

รายงานผลการพัฒนาส่ือประกอบการสอน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานเลขานุการ มีจํานวน 1 หนวย คือ เร่ือง การพิมพหนังสือราชการ

ภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. การสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ในการสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใช

ทดสอบความรูความเขาใจและความสามารถ ในการประกอบการสอน  

แบบทดสอบนี้จะนํามาใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เมื่อจบเนื้อหาการ

เรียนโดยใช ส่ือประกอบการสอน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการ  แตละหนวยโดยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาเนื้อหาจากส่ือประกอบการเรียนการสอน วิชาการ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 

2.2 ศึกษาเทคนิคและวิธีการออกขอสอบ 

2.3 ออกแบบเค ร่ืองมื อ ในการวัดผลการเรียน รู  ได แก  

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การออกแบบทดสอบ โดยยึด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ครอบคลุมเนื้อหาส่ือประกอบการสอน วิชาการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ   

2.4 สรางแบบทดสอบปฏิบัติ  จํานวน  2  ชุด  จํานวน  1  ขอ 

2.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง  

นักศึกษาระดับ ปวส.2 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ปการศึกษา 2564  จํานวน 10 คน    

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO 

ในการเรียนรู เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ

เรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรู ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การเรียนรูของนักเรียน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสราง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู 

3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรู โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การจัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรู จํานวน 10 ขอ  โดยกําหนดคา

คะแนนเปนแบบ Rating Scale โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ตามวิธีของลิ

เคิรต ( Likert Scale 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการ

เรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรูใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม

ของเนื้อหาและองคประกอบของแบบสอบถาม 

3.3 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขและนําไปใชกับผูเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบทดสอบกอนเรียน ชุดแรก เร่ือง การพิมพหนังสือราชการ

ภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูปไปทดสอบกับนักศึกษาทุกคน จดบันทึก

คะแนนไว 

2. ดําเนินการสอน โดยใชส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การพิมพ

หนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ไดกําหนดขั้นตอนการสอน

ตามแผนการสอนที่กําหนดไวโดยใชเวลา 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 จํานวน 2 คาบ และ

คร้ังที่ 2  จํานวน 3 คาบ ละ 60 นาที ตารางเรียน ตามความเหมาะสมของ

กิจกรรมแลวประเมินผลในภาพรวม  เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจกรรมบันทึก

ผลการปฏิบัติงานของแตละคนและตรวจผลงานที่สําเร็จแลว   นําผลมาจด

บันทึกรวมเปนคะแนนระหวางเรียน 

3. หลังส้ินสุดการสอนโดยใชส่ือประกอบการสอน เร่ือง การพิมพ

หนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแลวใหนักศึกษาทดสอบหลัง

เรียน โดยใชแบบทดสอบแบบเดิม จดบันทึกคะแนนไว 

4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวย

ส่ือ VDO ในการเรียนรู แจกใหกับผูเรียนในคาบเรียนหลังจากผูเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ชุด 

5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 วิเคราะห โดยพิจารณาจากผลจากคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบกอนและหลังเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาทางการเรียน

ของนักศึกษาที่ใชส่ือประกอบการสอน  โดยดูผลคะแนนระหวางผลการทดสอบ

กอนเรียนกับ     หลังเรียน  จํานวนผูเรียนที่มีผลคะแนนหลังเรียนมากกวากอน

เรียน รอยละ  80  ของผูเรียนทั้งหมด 

 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 วิเคราะหผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรู ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO ในการเรียนรู จํานวน 10 ขอ  โดยกําหนดคา



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 112 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

คะแนนเปนแบบ Rating Scale โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ตามวิธีของลิ

เคิรต ( Likert Scale 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ที่ต้ังไว ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาที่เรียนโดยใชชุดการสอนดวยส่ือ VDO เร่ือง วิธีการ

พิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 9.60 คะแนน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 16.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน) โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น คิดเปนรอลยละ 34.00 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยส่ือ VDO ใน

การเรียนรู อยูในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 2 รายการ และ พึงพอใจในระดับมาก 8 

รายการ  รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุ 3 รายการ คือ  หลังเรียนโดยใชส่ือ 

VDO ประกอบการเรียนนี้ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจสามารถพิมพหนังสือ

ราชการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปไดมากขึ้น  ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาดาน

ทักษะการพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปได  และสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง “เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชชุดการสอนดวยส่ือ VDO เร่ือง วิธีการพิมพ

หนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รายวิชาการใชโปรแกรมใน

งานเลขานุการ  นักศึกษาระดับ ปวส.2 การเลขานุการ” ผูวิจัยขอเสนอแนะ

แนวทางที่สําคัญดังตอไปนี้  

1.  กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใชส่ือ VDO สาธิตการปฏิบัติการ

พิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป นักศึกษาสามารถ

เปดดูทบทวนนอกเวลาได จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจ สามารถพัฒนา

ทักษะในการพิมพและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพิมพหนังสือรายการ

ไดมากขึ้น สามารถนําความรูไปปรับประยุกตใชในการทํางานในอนาคตได  

2.  การใชกิจกรรมการสอน โดยใชใชส่ือ VDO สาธิตการปฏิบัติการ

พิมพหนังสือราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูปก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง

ของกิจกรรมการการสอนที่สามารถใหนักศึกษาเปดทบทวนได ชวยสราง

แรงจูงใจในการเรียนและชวยสงเสริมใหนักศึกษาฝกการศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง นอกหองเรียนได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ผูเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะในการพิมพหนังสือ

ราชการภายนอกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รายวิชาการใชโปรแกรมในงาน

เลขานุการ 

2.  ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยส่ือ 

VDO ในการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

_______________________________________________________ 

 

 

การศึกษาความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับรายวชิาโครงการ 

แผนกเลขานุการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรรณวดี  พลอยม ี

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการสํานกังาน) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาบางประการในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน นิยมระบุความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําใหตอง

มีการจัดทําโครงการ การระบุหลักการและเหตุผลมักใชกับโครงการที่จัดทํา

ขึ้นตามหลักการหรือทฤษฎีเพื่อพัฒนาการปฏิบั ติงานที่ รับผิดชอบ มี

จุดมุงหมายใหผูเรียนไดนําความรูและทักษะจากการเรียนในชั้นเรียนมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง ในปจจุบันความเปนมาและความสําคัญ

ของปญหาหรือหลักการและเหตุผลก็ควรปรับใหเปนไปตามที่ผูเรียนปฏิบัติ

จริง 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษา

ความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาในการเรียนรายวิชาโครงการแผนกวิชาการ

เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะ

นํามาวางแผนปรับปรุงการใหบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานเนื้อหา 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานความรูความเขาใจ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานครูผูสอน 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานนักเรียนนักศึกษา 

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการสงงาน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 

นักเรียน นักศึกษา ที่เขามาใชบริการในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 – 

กุมภาพันธ พ.ศ.2565 ตามสติถิการใชบริการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 54 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ  จํานวน 54 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก แผนกสาขาการเลขานุการ ระดับ ปวช.3 

กลุม 1 และ กลุม 2 โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญจํานวน 54 คน ตามสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาในการเรียนรายวิชา

โครงการแผนกวิชาการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  เปน

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาในการเรียนรายวิชาโครงการ

แผนกวิชาการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 

ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาในรายวิชาโครงการแผนกวิชาการ

เลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมในการใหบริการ เปนแบบสอบถามปลายเปด  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองไปยังประชากรและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง แบบสอบถามจํานวน 54 ฉบับ ไดรับคืน 

54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 ชวงเวลาเก็บขอมูลระหวาง ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหารอยละ คาเฉล่ียและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา ตอการบริการวิทยาลัย

ศึกษานครศรีธรรมราช พบวา นักเรียน นักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง

มากที่สุด ระดับ ปวช.3 จํานวนที่เขาเรียน 4-5 คร้ัง/สัปดาห เวลาที่เขาเรียน

คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเรียนรูถึงรายวิชา

โครงการ 

2. ศึกษาความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาในการเรียนรายวิชา

โครงการแผนกการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก

ที่สุด 1 ดาน และอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ 

ดานเนื้อหา รองลงมาคือ ดานความรูความเขาใจ ดานครูผูสอน ดานนักเรียน

นักศึกษา ดานการสงงานของนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดในแตละดาน

ดังนี้  

-  ดานเน้ือหา ควรจะมีเน้ือหาใหเกวางกวาน้ี ปร้ินเนื้อหา

แจกนักศึกษาเพื่อให    ความสะดวก 

-   ดานความรูความเขาใจ ควรลงรายละเอียดในเน้ือหา

เพื่อใหนักเรียนเขาใจใหมากกวานี้ ใชส่ือประกอบในการเรียน 

-   ดานครูผูสอน ควรแสดงสีหนาใหยิ้มแยม พูดจาใหสุภาพ 

-  ดานนักเรียนนักศึกษาในการใชสื่อ ควรใชส่ือที่ทันสมัยมีส่ือ

ที่หลายหลาย 

-  ดานการส งงานของนักเรียนนักศึกษา ควรมีความ

รับผิดชอบในการสงงาน สงงานตรงตามเวลา แบงเวลาใหพอในการทํางาน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีเนื้อหาให

มากกวานี้ 

2. ผลการวิจัยพบวา  ผู ตอบแบบสอบถามตองการให ล ง

รายละเอียดในเนื้อเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเขาใจมากกวานี้ 

3. ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหครูผูสอนมี

ใบหนาที่ยิ้มแยม พูดจาสุภาพ 

4. ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหใช ส่ือที่

ทันสมัยและควรมีส่ือที่หลากหลาย 

5. ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักศึกษามี

ความรับผิดชอบในการสงงาน สงงานตรงตามเวลา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.   ไดขอมูลความคิดเห็นของแผนกสาขาการเลขานุการระดับ 

ปวช.3 ก ลุ ม  1 และก ลุม   2 ตอการบ ริการ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2.   ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการสงงานของผูเรียน 

ในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏบิัติการการจดัการสํานักงาน (302162103) 

ระดับชั้น ปวส.2 สาขาการจัดการสํานักงาน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสุภาวรรณ  จันทรหย ู

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (กาจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

3 พ.ศ.2553) ไดกลาวไววา  การศึกษาหมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรูการฝก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา ทาง

วิชาการ การสราง องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรูและปจจัย เกื้ อหนุนใหบุคคลเรียน รูอยางตอ เนื่องตลอดชีวิต 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.2542)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีวิสัยทัศน “มุงจัดการศึกษาอยาง

มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสรางสังคมแหงการเรียนรู” ที่มุงเนนในดานของการถายทอด 

ความรู ทักษะและคุณธรรม ใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

และนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนทางดานวิชาชีพ มีคุณภาพที่ ดี

เพื่อที่จะออกไปแขงขันในตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพและสามารถอยู

รวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกรายวิชามีหลักการและความมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสมบูรณพรอม

ทั้งดานสติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
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การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 อยู

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไม

สามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมาเรียนในหองเรียนแบบปกติได จึง

จําเปนตองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน องคประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ไดแก ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา ส่ือการเรียน

และแหลงเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู  ระบบการติดตอส่ือสาร  

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวัดผลและประเมินผล  รูปแบบ

การเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

รวมกันได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของผูเรียนใน

รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสํานักงาน (302162103) ระดับชั้น 

ปวส.2 สาขาการจัดการสํานกังาน  

2. เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการจัดการสํานักงาน (302162103) ระดับชั้น ปวส.2 สาขาการ

จัดการสํานักงาน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนของผูเรียนในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสํานักงาน 

(302162103) ระดับชั้น ปวส.2 สาขาการจัดการสํานักงาน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน ระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 28 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ใน

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 จํานวน 28 คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 1. แบบสํารวจพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของผูเรียน 

 2. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน 

2. กําหนดกลุมตัวอยาง 

3. สรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง 

2. นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยาง หาคาเฉล่ียและคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิธีการทางสถิติ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของ

ผูเรียน ในวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสํานักงาน (302162103) 

ระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564  ผลการวิจัยจากการ

สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของผูเรียน พบวา ผูเรียนสง

งานครบตรงเวลาโดยภาพรวมอยูในเกณฑพอใช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนรู  สวนความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการ

สํานักงาน (302162103) ระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกดาน ไดแก ดานผูสอน 

ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดานความพรอมของผูเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม แบบตาง ๆ 

เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจ กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

2. ครูผูสอนควรสรางชุดการเรียนการสอนที่นาสนใจใหมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการกาวน้ิวตามหลักการพิมพดีดเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การพิมพสัมผัส โดยใชสื่อแผนภูมิรปูภาพแปนอักษร   

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ ์

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา - 

เลขานุการ 

ปการศึกษา 2563 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรเขามามีบทบาท ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น เชน ดาน

การศึกษา อุตสาหกรรม และการบริการตาง ๆ ซ่ึงคอมพิวเตอรมีการใชงานที่

งายและมีความทันสมัย ในปจจุบันสถานศึกษาไดนําคอมพิวเตอรมาใชใน

สถานศึกษามากขึ้นเพราะเล็งเห็นประโยชนและขอดีของคอมพิวเตอรนั้นเอง 

โดยนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาบทเรียนนั้นไดดวยตนเอง สามารถชวยใน
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การฝกฝนทักษะทางการเรียนรูในบทเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคของ

บทเรียนไดเร็วขึ้น แตถึงอยางไรก็ดีในการเร่ิมเรียนคอมพิวเตอรพื้นฐานที่

สําคัญที่สุดในการใชคอมพิวเตอรก็คือ แปนพิมพ (Keyboard) และการพิมพ

สัมผัส การท่ีจะใหนักเรียนใชคอมพิวเตอรไดนั้นนักเรียนตองรูตําแหนงของ

ปุมตาง ๆ บนแปนพิมพเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ 

การจัดการเรียนการสอนที่ใชวิธีการพิมพสัมผัสก็เปนอีกวิธีการหนึ่ง

ที่แตกตางจากวิธีการสอนแบบด้ังเดิมที่เนนตัวสาระความรูและมุงเนนที่ตัว

ผูสอนเปนสําคัญ แตในปจจุบันนี้เราจะมุงเนนที่ตัวผูเรียนโดยถือผูเรียนเปน

ศูนยกลางหรือผู เรียนเปนสําคัญ  โดยมุงที่การจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีทักษะในการพิมพสัมผัส  

วิชาพิมพดีดจัดวาเปนวิชาที่มีความสําคัญตอนักเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยกรรมเปนอยางมาก  เพราะเปนวิชา

พื้นฐานที่จะตองศึกษาฝกฝนอยางถูกตองและมีความชํานาญ ซ่ึงสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบ

การสอนวิชาพิมพอังกฤษเบื้องตน เห็นวาการใชคอมพิวเตอรในการปอน

ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเรียนรูการใชแปนพิมพที่ถูกตองแมนยํา

และรวดเร็ว   

ดังนั้นทักษะการใชแปนพิมพจึงควรเปนทักษะพื้นฐานที่ทุกคนในยุค

ปจจุบันควรไดเรียนรู เพราะการใชแปนพิมพคือการเชื่อมตอเขาสูการเรียน

คอมพิวเตอรนั่นเอง หรืออาจกลาวไดวาทกัษะการใชแปนพิมพเปรียบเสมือน

ความสามารถในการเขียน (penmanship) ของยุคคอมพิวเตอร จึงมีความ

จําเปนที่จะตองพัฒนาพฤติกรรมการใชแปนพิมพที่ถูกตองต้ังแตเร่ิมตนการ

พิมพดีดอยางมีประสิทธิภาพนั้นหมายถึง  การมีความรวดเร็วในการกด

แปนพิมพอยางตอเนื่องและความรวดเร็วนั้นจะตองมีความถูกตองแมนยํา

รวมอยูดวยเสมอ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูฝกหัดจะตองมีการฝกฝน สรางความเคยชิน

ใหเกิดขึ้น จนการสัมผัสนิ้วมือกับแปนพิมพกระทําไดด่ังใจนึก เหมือนกับการ

จับปากกาเขียนหนังสือไดตามความคิดหรือตามขอความในตนฉบับเลย

ทีเดียว  ผูฝกหัดจะตองมีความเพียรพยายามอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

จนกระทั่งการฝกฝนนั้นสงผลใหเกิดความชํานาญกลายเปนความสามารถ

พิเศษและเกิดความภูมิใจในตัวเองเปนอยางมากเปนความสําเร็จที่จะสงเสริม

ใหผูฝกหัดทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเอง   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อพั ฒ นาทั กษ ะการพิ มพ สั ม ผัสขอ งนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให

สามารถนําไปใชในการทํางานได 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน

การสอนโดยใชชื่อแผนภูมิรูปภาพแปนอักษร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  สาขาวิชาการบัญชี  

จํานวน 1 หอง  จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของส่ือแผนภูมิรูปภาพแปนอกัษร 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. วิธีการสอนแบบการกาวนิ้วตามหลักการพิมพดีดเพื่อพัฒนา

ทักษะการพิมพสัมผัส โดยใชส่ือรูปภาพแปนอักษร 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

3. แบบทดสอบ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของส่ือการสอนแผนภูมิ

รูปภาพแปนอักษร 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

พิมพอังกฤษเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนแบบการกาวนิ้วตามหลักการพิมพดีด 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการกาวนิ้วตาม

หลักการพิมพดีดเพื่อพัฒนาทักษะ การพิมพสัมผัสโดยใชส่ือแผนภูมิรูปภาพ

แปนอักษร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพอังกฤษเบื้องตน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 30 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น สงผลใหนักเรียนไดเกรดในการเรียนวิชาพิมพอังกฤษเบื้องตน 

ผานเกณฑ 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูโดยการพัฒนาการกาวนิ้ว

ตามหลักการพิมพดีด เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสโดยใชส่ือแผนภูมิ

รูปภาพแปนอักษรควรทําอยางตอเนื่อง  เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และ

ในการปฏิบัติงานตองดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอยางมีระบบ มีขั้นตอน

และใหอาจารยทุกทานที่สอนในรายวิชาพิมพอังกฤษเบื้องตนในวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดทําการสอนใหเหมือนกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3. นักเรียนที่ เรียนแบบการพัฒนาการกาวน้ิวตามหลักการ

พิมพดีดเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสโดยใชส่ือแผนภูมิรูปภาพแปนอักษร

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. นักเรียนมีทักษะในการพิมพไดอยางแมนยําและรวดเร็วมากขึน้ 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป 

 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 

ในรายวิชาองคการและการจัดการสมยัใหม รหัสวิชา 30001-1002 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 การตลาด 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.ปานทิพย  จันทรเรืองฤทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 การจัดการศึกษายอมมีเปาหมายที่สําคัญคือตองการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูในเน้ือหาวิชาที่ถายทอด โดยผูเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูแลว

มาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่กําลังสอน และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไป

ประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได โดยครูจะตองสรางบรรยากาศการเรียน

ที่เอื้อตอการเรียนรู แนวทางหนึ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี คือครูสามารถนํา

ส่ือการสอนมาใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเน้ือหาใน

บทเรียนจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาเปนปจจุบันไมลาสมัย โครงสราง

เน้ือหาชัดเจนมีความสัมพันธตอเนื่องนั่นคือควรจะตองมีการออกแบบ

บทเรียนที่ดีนําทางผูเรียนใหเกิดความเขาใจและจําเนื้อหาไดมีการจัดระบบ

เนื้อหาสัมพันธกับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนหรือปูพื้น

ความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหมมีลําดับขั้นตอนของการนําเสนอ

ความยากงายมีการนําเสนอวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็น

สําคัญของเนื้อหาเคาโครงเนื้อหาอยางกวางๆผูเรียนจะสามารถผสม

รายละเอียดสวนยอยใหสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญทําใหผลการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพขึ้นที่สําคัญเนื้อหาควรจะนําเสนอไดตรงและครอบคลุมตาม

จุดประสงคที่ต้ังไวเหมาะสมกับระดับความยากงายของผูเรียน 

 ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือ

การเรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

สมมุติฐานงานวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนมีความแตกตางกัน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรเปนนักศึกษาระดับ ปวส. ท่ีเรียนวิชาองคการและการ

จัดการสมัยใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 28 คน แตสุมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษา ที่เรียนวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 1 

หอง มี ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางประชากร โดยศึกษา ประชากรจํานวน 28 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิด เห็ นของนั ก เรียนที่ มี ต อ คุณ ภาพของส่ือการเรียนการสอน ซ่ึ ง

แบบสอบถามที่สรางขึ้น ใชมาตราสวนประเมินคา Rating scale ตามแบบ

ของ Likert   

ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.  แจกแบบสอบถามใหนกัศึกษาตอบ 

  2.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะห  โดยใชโปรแกรม spss for 

window 
  

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน วิชาองคการและการจัดการสมัยใหม ภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2564 เปนความคิดเห็นของนักศึกษาเพศหญิงลวน ซ่ึงมีระดับ

ความคิดเห็น ดังนี้ 

อยูในระดับมากที่สุด  ประกอบดวย  

- ส่ือที่ใชมีความชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม 

อยูในระดับมาก  ประกอบดวย 

- ส่ือที่ใชตรงกับวัตถุประสงคการเรียนรู  

-     ส่ือที่ใชมีความนาสนใจ สามารถกระตุนใหเกิดการใฝรู    

- ส่ือที่ใชชวยใหงายตอการเรียนรู กระตุนใหคิด จดจําไดนาน   

- ส่ือที่ใชทันสมัย แปลกใหม แตกตางไปจากการเรียนปกติ   

- ส่ือที่ใชมีความเหมาะสมกับเวลา 

- ส่ือที่ใชชวยสรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน   

จากผลการศึกษาขางตน แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพของส่ือการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมุติฐาน และคุณภาพของส่ือที่ใชสวนใหญ ยังอยูในระดับดี สวนใหญ ตาม

องคประกอบขางตน 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ดวยทั้งนี้ เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นําผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนท่ีมีตอคุณภาพของส่ือ

การเรียนการสอน มาพัฒนาเทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 

วิชาองคการและการจัดการสมยัใหม (30001-1002) 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นางสาวกัณฑิกา  แสงสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

 บธ.บ.(การบัญชี) 

 บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 

ปการศึกษา 2564 
 

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 และเน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชา

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 

2564 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน ในรายวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) เพื่อ

เปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาการสอนของครูผูสอน ใหผูเรียนมีความพึง

พอใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม (30001-1002) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนใน

ภาคเรียนถัดไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการ

สมัยใหม (30001-1002)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คือความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 โดยครูผูสอนคือ 

นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ สังกัดแผนกวิชาการบัญชี กลุม 1 มากที่สุด รอย

ละ 50.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รอยละ 25.9 และสาขาวิชาการ

เลขานุการ กลุม 1 รอยละ 23.5 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ลักษณะของเค ร่ืองมื อที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เป น

แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

แผนกวิชาที่สังกัด ระดับชั้น วิชาที่ประเมิน และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองคการและการจัดการสมัยใหม 

(30001-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 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 2564  จํานวน  3  ดาน 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ของ นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน  50  คน 

5. เก็บรวบรวมขอมูลแลวทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

6. เขียนรายงานการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาองคการและการ

จัดการสมัยใหม (30001-1002) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  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 2564 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 2564 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 2564 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 
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ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกแผนกวิชา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

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 

_______________________________________________________ 

 

การเสรมิสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

โดยการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 
 

ผูวิจัย นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ธรุกิจศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) เสนอใหริเร่ิมการสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสาน

ตอความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนําหลักปรัชญาฯ ไปใช

อยางหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับ และการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติใน

ทุกภาคสวนของสังคมอยางจริงจัง 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับต้ังแตป 

2517 เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่

อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความ

พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และ

ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา

ตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบ

ในการดํารงชีวิตซ่ึงทั้งหมดนี้เปนที่รูกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน รหัส 

22001001  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนประยุกตใชการจัดการ

เรียนรูโดยใชนักเรียนเปนศูนยกลาง  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวย

ตนเองFโดยการใหผูเรียนไดเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและฝก

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชประโยชนจากกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร  นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 3,4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 65  คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง  นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 3   

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 36  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบการใหคะแนนบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. แบบการใหคะแนนการนําเสนอการใชชีวิตประจําวันแบบ

พอเพียง 

3. แบบสรุปคะแนนรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ครูผูสอนแนะนําการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. นักเรียนจัดทําแบบบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง

และนําเสนอ  โดยครูผูสอนเปนผูตรวจและใหคะแนน 

3. นําผลคะแนนที่ไดหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลคะแนนการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียงคิด

เปนคาเฉล่ีย 

2. นํ าผลคะแนนที่ ได รวมกับผลคะแนนอื่ น  ๆ ในรายวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตน และหาผลรวม (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

3. คํานวณหาคารอยละจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง  1-2   สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน  36  คน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมากกวารอยละ  65  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 

ในทุกรายวิชาควรจะใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาหาความรู

ดวยตนเอง  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในกับตัวนักศึกษาเอง  

และควรใหนักเรียน-นักศึกษากาวใหทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น  
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และนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไมวาจะเปนวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  

การจัดสงจดหมายอิ เล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลตาง ๆ นําไป

ประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและการใชชีวิตประจําวันไดเปน

อยางดี  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนไดมีความรับผิดชอบตอรายวิชาตางๆมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสื่อวิดีโอและแบบฝกทักษะ 

รายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัสวชิา 30214-2001 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางกชมน  เอยีดแกว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน เปนวิชาชีพของนัก ศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน รหัสวิชา 30214-2001 ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา   โลจิ

สติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุ ทธ ศักราช 2563 ของสํานั กงานคณ ะกรรมการการอาชี ว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และพบวาเนื้อหาที่ใชประกอบการสอนปจจุบัน มี

เนื้อหาอยูทั้งหมด 9 หนวย ซ่ึงแตละหนวยนักศึกษาจะตองมีทักษะการคิด

วิเคราะหและกระบวนการนําไปในการดําเนินธุรกิจ ในปการศึกษา 1/2563 

ผูวิจัยไดใชหนังสือในการเรียนการสอน ส่ือยังไมหลากหลาย มีผลทําให

นักศึกษาบางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางตํ่า  ผูวิจัยจึงไดคนหา

ขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน โดยใชส่ือวิดีโอ และแบบฝกทักษะ

เพิ่มเติม ในรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา ในปการศึกษา 1/2564 เพื่อใหผูเรียนไดใช

ประกอบการเรียน และเห็นภาพคําอธิบายตางๆ ชัดเจนขึ้น โดยเนื้อหา

บทเรียนสนองตอบตอความตองการ เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่ดี

ขึ้นและสามารถพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

รายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโลจิสติกสและซัพ

พลายเชนใหสูงขึ้น 
 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ผู เรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1  สาขางานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กลุม ม.6 จํานวน 11 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 1.   ส่ือวิดีโอเร่ืองโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 2.   แบบฝกทักษะเร่ืองโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

- เคร่ืองมือที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก บทเรียนรายวิชาโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน  

- วิธีการสอนโดยใชส่ือวิดีโอเร่ืองโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

- แบบฝกทักษะเร่ืองโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

- การใชบทเรียนรายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน วธิีการสอน

โดยใชส่ือวิดีโอเร่ือง โลจิสติกสและซัพพลายเชน และแบบฝกทกัษะเร่ืองโลจิ

สติกสและซัพพลายเชนมีขั้นตอนดังนี้ 

1.ศึกษาขอบขายเนื้อหาการเรียนรู จากเอกสารและตํารา ใหตรง

หลักสูตรวิชาของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. รวบรวมเนื้อหา รูปแบบวิดีโอ ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง  

3. วิเคราะหเนื้อหา (Topic Evaluation Sheet) โดยศึกษาคนควา 

และรวบรวมเน้ือหาจากหลักสูตร และตําราที่เกี่ยวของ รวมถึงรวบรวมบท

สนทนารูปแบบวิดีโอ ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล  ตาง ๆ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู วิจั ย ไดทํ าการเก็บรวบรวมขอ มูลด วยตน เอง ที่ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูสอนบอกจุดประสงคประจําวิชา สมรรถนะ และคําอธิบาย

รายวิชาใหนักเรียนทราบ 

2. ผูสอนสอนดวยตนเองรวมกับวิธีการสอนโดยใชส่ือวิดีโอ 

3. ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนการสอน 

4. เมื่อนักเรียนไดทําแบบฝกทักษะแลว ผูสอนตรวจความถูกตอง

ของงานที่มอบหมาย  

5. ผูสอนบันทึกคะแนนของนักเรียน 

6. นําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 1/2564 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ในระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ใน

รายวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล หา
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คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางในระยะกอนการ

ทดลองและหลังการทดลอง โดยหาคารอยละ  คาคะแนนเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวิเคราะหความแตกตางของ

คาเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม

ตัวอยาง ในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบคา

ที (t-test Dependent) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากวิจัยพบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2563 และ ภาคเรียนที่ 

1/2564 วิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน รหัสวิชา 30214-2001 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการจัดการ          

โลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยการหาคาความแตกตางของ

คะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง ทดสอบคาแจกแจงแบบที (t-test)  ของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการทดสอบพบวา คะแนน T score 

เฉล่ียเพิ่มขึ้น รอยละ 26.265 และคะแนนทีเฉล่ีย (Average T score) ของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว ภาคเรียนที่ 

1/2563 และภาคเรียนที่  1/2564 ความแตกตางของคะแนนทีเฉล่ีย 

(Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความแตกตางระหวาง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.099 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

รายวิชาอื่น 

2. ควรสรางส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ประกอบการ

เรียนจากบทเรียนในเอกสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจเพิ่มขึ้นในรายวิชา 

รวมถึงมีเวลาทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในแตละบทดวยตนเองนอกเวลาเรียนได 

3. ควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู หาเทคนิคใหมจาก

แหลงการเรียนรูตางๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ออกไปฝกประสบการณ

ในการทํางานในสถานประกอบการตางๆ เพื่อที่ไดเรียนรูการทํางาน การใช

ชีวิต รูจักพึ่งพาตนเอง สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. พัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนไดเพิ่มขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิก์ารเรียนที่ดีขึ้น 

3. สามารถนําผลที่ไดจากการเรียนของผูเรียน มาใชเปนเกณฑใน

การปรับปรุงพัฒนาวธิีการสอนไดดียิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ตามทัศนะของนักศึกษา ปวส.2 

ที่เรียนวิชากฎหมายธรุกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกุลิสรา คงสงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา น.บ. 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและการส่ือสารที่กาวหนาไปอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอมและวถิีชีวติของ

คนในสังคมอยางมากมายทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาหลายดาน เชน 

ส่ิงแวดลอม, ปญหายาเสพติด, ปญหาโรคเอดส ฯลฯ ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลานี้

เกิดขึ้นเนื่องจากความไมสมดุลกันระหวางความเจริญทางเทคโนโลยีและ  

การส่ือสารกับความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของคนไทย ทําใหรัฐบาล

ไทยตองเปล่ียนนโยบายการพัฒนาประเทศจากที่เคยมุงเนนการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจมาเปนการพัฒนาคนแทน ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 8 จึงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนเปนพิเศษ โดย

กําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทานไดพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับครูไวนาสนใจมาก “ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การพัฒนาสติปญญาของเยาวชนในชาติ ครูเปนบุคคลที่ สําคัญและมี

ความหมายอยางมากตอกระบวนการใหการศึกษาเพราะถาปราศจากครูซ่ึง

เปนผูสอน  การศึกษาหาความรูของเยาวชน จะมีความยากลําบากขึ้นตองใช

เวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ดีความต้ังใจสอนและมีความรู

ดี มีวิธีการถายทอดที่เหมาะสมยอมจะชวยใหการศึกษาบรรลุเปาหมายได

สะดวกรวดเร็วและงายขึ้น  ซ่ึงแนวพระราชดํารินี้ สอดคลองกับมาตรา 4 ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหความหมายของครู วา 

“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

บทบาทหนาที่สําคัญและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อเปนแบบอยางและ

เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาพลเมืองของชาติใหมีความ

เจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางดานคุณธรรม ความรู และ

ความสามารถตาง ๆ แตก็ยังมีครูบางคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิด

วินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี เปนที่เส่ือมเสียตอสถาบันวิชาชีพครูเปนอยาง

มาก ดังทีเ่ปนขาวในหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ เชน ครูลงโทษนักเรียนดวย

วิธีรุนแรง ครูขมขืนและทําอนาจารลูกศิษย ครูขายยาเสพติด เปนตน ซ่ึง

พฤติกรรมเหลาน้ีเปนพฤติกรรมที่รายแรงที่ สุด ที่นักเรียนทุกคนไมพึง
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ประสงคใหมีในตัวครู แตยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ครูทั่ว ๆ ไปชอบประพฤติ

ปฏิบัติดวยความเคยชิน เปนพฤติกรรมที่นักเรียนไมพึงประสงคใหครูกระทํา

เชนกัน ไดแก ดานการสอน ครูสอนโดยยึดตัวครูเปนสําคัญครูเปนใหญแต

เพียงผูเดียว ครูเปนคนถูกเสมอครูไมเคยเปนผูผิด ดานวิชาการ ครูสอนแตใน

ตําราเรียนครูมีความรูแคบไมกวางไกล ดานสุขภาพกายและจิต ครูชอบใช

อารมณ และแสดงอารมณฉุนเฉียวกับนักเรียนโดยไมมีเหตุผลดานมนุษย

สัมพันธ  ครูพูดจากับนักเรียนดวยถอยคําท่ีไมสุภาพ ใชคําที่รุนแรง  ดาน

บุคลิกลักษณะ ครูบางคนแตงกายไมสุภาพนุงกระโปรงส้ันเกินไป  ดานการ

อบรมและการปกครอง  ครูไมคอยใหความยุติธรรมกับนักเรียนเทาที่ควร  

ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  ครูบางคนไมคอยมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ชอบละทิ้งหนาที่และเขาสอนไมตรงเวลาซ่ึงพฤติกรรม

เหลานี้สงผลตอภาพพจนท่ีดีของครูในสายตาของนักเรียนท่ีมองวาครู คือ 

แมพิมพที่เปนตนแบบที่ดีของพวกเขาเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้จึงทําให

ผูวิจัยสนใจและตองการทราบความคิดเห็นและความตองการของนักศึกษา

ซ่ึงเปนพลเมืองของพวกเขา  ตามท่ีพวกเขาพึงประสงค  และผูวิจัยก็เปนครู

สนับสนุนการสอนรับทราบความตองการของเขา เพื่อจะไดนําผลการศึกษา

คนควาคร้ังนี้มาปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

เพื่อใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่ เรียนวิชา

กฎหมายธุรกิจ  

2. เพื่อศึกษาระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค เปนรายขอในแตละดานทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาชั้นปวส.2 ที่เรียน

วิชากฎหมายธุรกิจจะแสดงความคิดเห็นตอคุณลักษณะของครู ทั้ง 8 ดาน 

แตกตางกัน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  นักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่

เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 120 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา มี  3 ระดับซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคตามทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ 

โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคไวทั้งหมด 8 ดาน

แบบสอบถามมี 50 ขอลักษณะของแบบสอบถาม จะถามความตองการของ

นักเรียนตอคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  โดยมีเกณฑใหน้ําหนักคะแนน

ดังนี้ 

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. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอย ไปปรึกษาผู รู เพื่ อ

ตรวจสอบแกไขใหถูกตองแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

4.  นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวนําไปใชกับกลุมประชากร

ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ  

5.  นําขอมูลไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยหาคารอยละ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงคตามทัศนะของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ 

โดยรวม  8  ดาน  และเปนรายขอในรายดานดวยการใชสถิติพื้นฐาน  ไดแก 

1.  คาคะแนนเฉล่ีย (mean) 

2.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคตาม

ทัศนะของนักศึกษา ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ มีการวิเคราะหดังนี้ 

1.  วิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค ทั้ง 8 ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมาย

ธุรกิจ 

2.  วิเคราะหระดับและจัดลําดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค เปนรายขอในแตละดานทั้ง  8  ดาน ตามทัศนะของนักศึกษาชั้น 

ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ 

เกณฑที่ใชในการแปลความหมายขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลออกเปน  3  

ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.00   หมายถึง   นักเรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับสูง 

 คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง   นักเรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับปานกลาง 
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 คะแนนเฉล่ีย  1.00 -   1.50   หมายถึง  นักเรียนตองการ

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในระดับตํ่า 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ระดับของคุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงค ตาม

ทัศนะของนักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่เรียนวิชากฎหมายธรุกิจ ตามคุณลักษณะ

ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลางและลําดับท่ีของคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงค นับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปยังตํ่าสุด เรียงตามลําดับได  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 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดานทั้ง 8 ดาน นักศึกษาจะแสดง

ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของครูทั้ง 8 ดาน แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีการวิจัยการแอบแตงหนา  เสริมสวย ในชั้นเรียนใหกวางขวาง

ขึ้น เชน วิจยัในชั้นเรียนอื่นๆ รายวิชาอืน่ ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้จะทําใหทราบวา นักศึกษาระดับ ปวส.2 

ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ มีความตองการครูท่ีมีคุณลักษณะอยางไร เพื่อ

เปนแนวทางใหครู และผูบริหารโรงเรียนไดปรับปรุงแกไขคุณลักษณะของครู

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีงามของนักเรียนตอไป 

_______________________________________________________ 
 

พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรยีน 

วิชาการเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุพรรณี วังบุญคง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ครูจะตองสรางบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู   แนวทาง

หนึ่งท่ีกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี คือครูสามารถนําส่ือการสอนมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเนื้อหาในบทเรียนจะตองมีความถูกตอง

ตามหลักวิชาเปนปจจุบันไมลาสมัย โครงสรางเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ

ตอเนื่องนั่นคือควรจะตองมีการออกแบบบทเรียนท่ีดีนําทางผูเรียนใหเกิด

ความเขาใจและจําเนื้อหาไดมีการจัดระบบเนื้อหาสัมพันธกับความรูเดิมหรือ

ประสบการณเดิมของผูเรียน 

การศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

ประชากร 

ประชากรของการศึกษาวจิัย  คือ  นักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการวิจัย  ไวดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับส่ือการสอน 

2. นําส่ือการสอนมาประยุกตในการสอน 

3. สํารวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

4. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

หลังจากตรวจสอบการสงงานชาของนักศึกษาทุกชิ้นงานอยาง

สม่ําเสมอ และนักศึกษาที่สงงานชาจะจดบันทึกพฤติกรรมการสงงานชา 

พรอมใหชี้แจงสาเหตุการสงงานชา การปรับปรุงแกไข คิดวิเคราะห

ผลกระทบตอการเรียนของการสงงานชา และใหนักศึกษาเซ็นรับทราบการ

ปรับปรุงแกไข บันทึกความถี่อยางตอเนื่อง แจงนับจํานวนนักเรียนที่สงงาน

ชา แลวเปรียบเทียบจํานวนความถี่ของการสงงานชาของนักศึกษา ตนภาค

เรียน-ปลายภาคเรียน แสดงคาเปนรอยละ พบวา นักศึกษาปรับปรุงตัวเอง 

สงงานตรงตามเวลาที่กําหนดมากขึ้นกวาเดิม สามารถลดการสงงานชา มีคา

ลดลงได คิดเปนรอยละ 21.06 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีการวิจัยการสงงานชาใหกวางขวางขึ้น เชน วิจัยในชั้นเรียน

อื่น ๆ รายวิชาอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นําผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของส่ือ

การเรียนการสอน มาพัฒนาเทคนิค การสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษฟง พูด 

โดยใชแบบฝกสนทนาภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การบญัช ีกลุม 5 

 

ผูวิจัย นางสาวฉันทนา  หมวกพลาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของประชากร

ภายในประเทศ เม่ือประชากรมีคุณภาพยอมจะสงผลใหการพัฒนาประเทศ

ตามจากรายงานสภาวการณการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556 รายงานวา

การศึกษาของประชากรแรงงานอายุ 25 ปขึ้นไป พบวา ประชากรแรงงาน

ของไทยมีการศึกษาโดยเฉล่ียไมจบระดับประถมศึกษา เมื่อพิจารณาดาน 

คุณภาพชีวิตไทยมี อันดับการพัฒนามนุษยป พ.ศ.2555 ที่จัดโดย UNDP อยู

ในระดับกลางที่อันดับ 103 จากท้ังหมด 187 ประเทศ ตํ่ากวาประเทศใน

กลุมอาเซียน (สํานักงานเลขาธิการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีกําหนดและทําใหเกิดการพัฒนาของ ประเทศ

ในทางที่ดี  

การจัดการการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แตกตางจากการจัดการการ

เรียนรูในอดีตที่ผูเรียนตองอาศัยการศึกษาโดยการถายทอดวิทยาการจาก

ประสบการณของผูสอนหรือจากการอานหนังสือ หรือตารางของผูเรียนการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาแบบไรขีดจํากัด ผูเรียนสามารถคนควาหา 

ความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลายบทบาทความเปนครูเปล่ียนจากผูสอน

มาเปนโคชท่ีจําเปนตอง มี วิธีการที่สามารถฝกฝนใหเรียนเกิดทักษะการ

เรียนรูรอบดาน สามารถบูรณาการความรูตางๆ ที่มีใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสังคม สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดโดยใชสติปญญา (วิจารณ, 

2556) ปจจุบันนักการจัดการเรียนการสอน เปนเร่ืองสําคัญยิ่งในการจัด

การศึกษาที่ครูตองออกแบบการ จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด และเนื่องจากในปจจุบัน เทคโนโลยีที่มีความ

หลากหลายขึ้นสงผลตอผูเรียนเปนอยางมากทั้งในดานความเบื่อหนายในการ 

เรียน ไมสนใจการเรียนผู เรียนสนใจส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกและ

เทคโนโลยีที่แพรหลายใน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี/หลักการ สภาพปญหาและความ

จําเปนดังกลาวนั้น ครูควรใช เทคนิคหลาย ๆ ประการ เพื่อไมใหนักเรียนเกิด

ความคับของใจ หรือขาดแรงจูงใจในการแกปญหาการสอนใหนักเรียนคิด 

ทําใหนักเรียนมีความเห็นชอบ และรูจริง การสอนใหนักเรียนเห็นชอบทําให 

นักเรียนแกปญหาไดและทําใหนักเรียนเติบโตขึ้นอยางมีอิสรภาพ และหาก

นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะแลวนักเรียนจะมีความชํานาญขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ซ่ึงแบบฝกทักษะ เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใน

การแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการใชชุดฝกทักษะภาษาอังกฤษ ฝกฝน 

ทักษะของนักเรียนซํ้าๆ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดองคความรูทักษะความชํานาญ 

ทําใหนักเรียนเกิดความ สนใจ และชวยใหครูจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมการ

กระทําจริง เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แนนอน ทําให

นักเรียนเห็นคุณคาของส่ิงที่เรียน สามารถเรียนรู และจดจําส่ิงที่เรียนไดดี 

และนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได สามารถเรียนรู และจดจําส่ิงที่

เรียนไดดีและนําไปใชใน สถานการณเชนเดียวกัน เปนสวนเพิ่มหรือเสริม

จากหนังสือเรียน(แกวตา เขมแข็ง:2556) และเปน อุปกรณการสอนที่ชวย

ลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนส่ิงที่ทําขึ้นอยางเปนระเบียบ 

ระบบ ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการใชภาษาดีขึ้น และชวยเสริมทักษะทาง

ภาษาให คงทน นอกจากน้ี แบบฝกยังใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียน

หลังจากบทเรียนในแตละคร้ัง ชวยใหค รูทราบความกาวหนา หรือ

ขอบกพรองของนักเรียน และชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

จากงานวิจัยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา ของนาย

สยามรัฐ ลอยพิมายพบวาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ 

เขาใจที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัย เร่ืองการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษดวยแบบฝก

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ 

นักศึกษาชั้นปที่1สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ของสุวิมล มะลิวัลยและงานวิจัย การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัด กาญจนบุรีเพื่อพัฒนาการ

อานเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนศรีสวัสด์ิ 

พิทยาคม อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรีของ อัชปาณี นนทสุต 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนชองผูเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง พูดโดยใชแบบฝกการสนทนา

ภาษาอังกฤษ และเพื่อสรางเจตคติที่ดีที่ผูเรียนมีตอวิชา ภาษาอังกฤษ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง พูด รหัส 20000- 1202 โดยใชแบบฝกการ

สนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี กลุม 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ฟง พูด รหัส 20000- 1202  โดยใชแบบฝก

การสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที ่

1 สาขาการบัญชี กลุม 5  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี กลุม 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด   
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง 

พูด ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 20 ขอ 

3. แบบฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีรูปแบบของการวิจัยซ่ึงใชกลุมเดียว มีลักษณะ

ของการทดสอบกอนเรียน(Pretest) และทดสอบหลังเรียน (post test) 

วิธีการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. อธิบายถึงการเรียนโดยใชแบบฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ 

แจงจุดประสงคการเรียนรู  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนัก เรียนตัวอยางดวย

แบบทดสอบกอนเรียน 

3. ดําเนินการวิจัยโดยทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางในรายวชิา

ภาษาอังกฤษฟง พูด โดยใชแบบฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ 

4. เม่ือสอนครบตามแผนแลว ทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการ

เรียนรู โดยใชแบบทดสอบ หลังเรียน (post test) 

5. ตรวจสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฟง พูด โดยใชแบบ ฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 5 แลวนําผลการ

วิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยแบบฝก

การสนทนาภาษาอังกฤษของผูเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 

สาขาการบัญชี กลุม 5 โดยแบบฝกการสนทนา ภาษาอังกฤษ พบวา คะแนน

เฉล่ียกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.87 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

1.31  และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 7.27 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.29 คา t-test 9.53 แสดงวา นวัตกรรมที่สรางขึ้นทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยคะแนนหลัง เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ สงผลดีตอผูเรียนทั้งทางดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด  ดังนั้นผูสอนจึงควรนําเอา

ส่ือการสอน คือแบบฝกทักษะไปใชประกอบการ จัดการเรียนการสอนเร่ือง

อื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ หรือในวิชาอื่น ๆ เชน คณิตศาสตรภาษาไทย 

วิทยาศาสตร เปนตน 

2. เพื่อใหการใชแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองคอย

ดูแลนักเรียนเกี่ยวกับการใชแบบ ฝกทักษะ และตองอธิบายเกี่ยวกับคําชี้แจง

ในการใชแบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน 

3. ครูจะตองใหความสนใจกลับเรียนทุกคน เพราะนักเรียน

อาจจะเรียนรูจากแบบฝกทักษะไดชา หรือเร็วแตกตางกัน 

4. แบบฝกทักษะเปนส่ือประกอบการสอนที่ครูผูสอนสามารถ

นํามาใชในการสอนซอมเสริมใหแก นักเรียนที่เรียนรูไดชาหรือนักเรียนที่มี

ความตองการในการเรียนเพิ่มเติมไดเปนอยางดี 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นั กเรียนได รับการพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา

ภาษาอังกฤษฟง พูด รหัส 20000- 1202 โดยใชแบบฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ

อยูในระดับสูงขึ้น 

2. ผูเรียนสามารถนาความรูที่ไดรับจากการใชแบบฝกเสริมทักษะไป

ใชในการเรียนและใชในชีวิตประจําวัน 

3. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 

เพื่อชวยแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อเปนแรงจูงใจใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษไดแสวงหาเทคนิค

วิธีสอนและผลิต เคร่ืองมือ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเขยีน โดยใชชุดกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะการเขียน 

สําหรับนักศึกษาระดบั ปวส.2 สาขาวชิาการจดัการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางนันทรัตน   ชนะช ู

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได เล็งเห็นความจําเปนในการเรียน รู

ภาษาองักฤษ จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาทุก

แหง โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนให

ผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชได ดังนั้นจะตองไดรับการ

ฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน 

ซ่ึงมุงใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อานและเขียนท่ีจะชวยใหใชภาษาใน

การส่ือสารไดตามความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (30000-

1207) พบวาผูเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับตองปรับปรุง 

วัดไดจากผลการสอบจากการเรียนรายวิชานี้ เนื่องจากผูเรียนขาดทักษะ

ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ผูเรียนขาดความชํานาญในการเขียน 

ไมรูวาจะเรียงประโยคอยางไร เขียนอยางไรเปนตน   ดังนั้นจากการศึกษา

ขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

นัก ศึกษาระดับ  ปวส.2  สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ใหมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และการพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษใหสามารถใชส่ือสารไดในสังคมอันเปนการพัฒนาผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับ ปวส.2 หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียน

สูงกวากอนเรียน  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน   22 คน โดย

การสุมแบบเจาะจง  
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูและชุดกจิกรรมการฝกทกัษะ

การเขียนภาษาอังกฤษ  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

3. แบบสอบถามความพึงใจ  
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2. ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ชุด โดยใชเวลา 12 ชั่วโมง  

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน และหาคาเฉล่ีย รอยละของคะแนนที่

ไดจากการทดสอบหลังเรียน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของ

คะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝก ทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ เทากับ 75.04 /83.76  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับ ปวส.

2 หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเพื่อให เนื้อหา

เหมาะสมสามารถใชสอนนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได  

2. ควรมี ก าร ศึ กษ าชุ ดกิ จ ก รรมก ารฝ กทั กษ ะก ารเขี ย น

ภาษาอังกฤษในเร่ืองอื่นๆ ตอไป  

3. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช

นวัตกรรมอื่นๆ อีก  

4. ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเร่ืองที่จะฝกเขียนตาม

ความสนใจ ซ่ึงเปนการเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการผลิตส่ือการเรียนการสอนสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ  

2. เปนแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับ ปวส.2 เพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป  

_______________________________________________________ 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีดานการส่ือสารไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําให

การติดตอส่ือสารใชเวลาไมนานและสามารถส่ือสารไดอยางทั่วถึงทั่วโลก 

เคร่ืองมือที่สําคัญในการส่ือสารคือ ภาษา การพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารนี้ 

สงผลใหสภาพสังคมตองเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยของการ

เปล่ียนแปลง ความจําเปนที่ตองใชภาษาตางประเทศเปนส่ือกลางในการ

ติดตอส่ือสารจึงมีเพิ่มมากขึ้น ทุกวันนี้ ชาวโลกมากกวาหนึ่งพันลานคนใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เปนภาษาที่ สองและภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ ในการติดตอ ส่ือสาร ผู ท่ี รูและเขาใจ

ภาษาอังกฤษจะสามารถเขาใจกระบวนการคิด เจตคติ วัฒนธรรมของชน

ชาติอื่น ความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ตลอดจนความเคล่ือนไหวดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ของสังคมโลกไดเปนอยางดี (สุมิตรา  

อังวัฒนกุล. 2540: 1) ปจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพและความนิยมเรียนภาษาอังกฤษ ในทุก

ระดับทุกสาขาอาชีพจะทวจีํานวนมากขึ้น อีกทั้งการจัดการศึกษาของไทยเรา

กําลังจะกาวไปสูความเปนนานาชาติ จึงสงผลใหการใชภาษาอังกฤษเปน

ส่ือกลางมีความชัดเจนยิ่งขึ้น (บัญชา  อึ๋งสกุล. 2545: 52) 

ในประเทศไทยภาษาอังกฤษ นับวาเปนภาษาตางประเทศที่มี

บทบาททั้ งในดานการศึกษา สังคม การเมือง การคา เศรษฐกิจ การ

ทองเที่ยว การประกอบอาชีพตางๆและส่ือมวลชนเปนอยางมาก แมวา

ประเทศไทยไมไดใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสารของผูคน

ในสังคม แตภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษากลางที่ใช ส่ือสารกันทั่วโลก 
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กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความจําเปนในการท่ีจะพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนใหสามารถติดตอส่ือสารและรับ

สารไดเปนอยางดี มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จะนําไปใชในการศึกษาตอหรือใช

ในงานอาชีพของตน โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือความได

อยางถูกตองตามหลักภาษาอังกฤษและเหมาะสมกับสถานการณ (กองวิจัย

การศึกษา กรมวิชาการ. 2542: 18-20) ซ่ึงการเรียนรูภาษาตาง ประเทศตอง

อาศัยกระบวนการคิดและการฝกฝนการใชภาษาเพื่อการส่ือสารใน

สถานการณตางๆทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนนําภาษาไปใชใน

สถานการณจริงท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 

เหมาะสมกับกาลเทศะ สังคมและวัฒนธรรมของการใชภาษานั้นๆนอกจาก 

นี้ยังตองเนนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศที่เรียนมาเพื่อเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอื่นๆ และใน

การศึกษาตอ รวมทั้งการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1-6) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 เปนหลักสูตรที่พัฒนา ขึ้นเพื่อใชในการจัดการศึกษาดาน

วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อยกระดับการศึกษา

วิชาชีพ ของบุคคลใหสูงขึ้น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ โดยมีโครงสราง

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมุ งเนนสมรรถนะ (Competency-Based) 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 3) มีความคาดหวังวาเม่ือผู เรียนเรียน

ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาสามัญ วิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ และวิชา

เลือกแล ว  ผู เรียนจะมี เจตคติ ท่ี ดีตอวิชาภาษาอั งกฤษ  สามารถใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารในสถานการณตางๆ เพื่อประกอบอาชีพ แสวงหาความรู 

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู ความเขาใจในเร่ืองราวและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิด

และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลางรายวิชาหนึ่ง

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ที่ใชในการ

ติดตอส่ือสารทางธุรกิจเปนสําคัญ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารทั้งการฟง พูด อาน และเขียนเนื้อหาและเอกสารทางธุรกิจ ซ่ึง

จําเปนตองมีความสามารถในการบูรณาการทักษะท้ัง 4 เขาดวยกันไดแก

ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนจึงมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในการส่ือสารได

อยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1) 

ในการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน

สามารถฟงไดเขาใจ พูดส่ือความหมายได อานส่ิงท่ีผูอื่นเขียนไดเขาใจและ

สามารถเขียนใหผูอานเขาใจตรงตามวัตถุประสงคในการเขียนได การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนไปตามแนวการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communication Approach) ซ่ึงสงเสริมใหผูเรียนมี

ความสามารถในการส่ือสาร (Communicative Competence) ดังที่คาเนล

และสเวน (Canale and Swain. 1980: 1 อางถึงใน สุพรพรรณ อาจคิด

การ. 2548: 4) ไดใหความหมายของความสามารถในการส่ือสารขอหนึ่งวา 

ความสามารถทางภาษาศาสตรหรือไวยากรณ คือการใชทักษะทั้ง 4 ไดแก 

ฟง พูด อานและเขียน คือมีความรูเกี่ยวกับระบบเสียง คําศัพท โครงสราง

และการใชภาษาส่ือความหมายไดถูกตอง  

ในการเรียนรูภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน อาจกลาวไดวา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยากและซับซอนกวา

ทักษะอื่น ดังที่ เบอรน (Byrne. 1991: 4-5) กลาววาการเขียนเปนการ

ถายทอดความคิดไปสูภาษา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความซับซอนมาก

ผูเรียนตองอาศัยทั้งทักษะทางกายภาพและกระบวนการทางความคิดในการ

เขียน ผูเขียนตองใชภาษาที่มีความชัดเจนและถูกตองตามหลักไวยากรณเพื่อ

ส่ือสารใหผูอานเขาใจอยางชัดเจน เนื่องจากในการเขียน ผูเขียนไมสามารถ

ใชกริยาทาทางและน้ําเสียงประกอบ และพิมพันธุ  เวสละโกศล (2544: 

162) ไดกลาวไววา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ใชภาษาเปนรูปธรรมเห็นได

อยางชัดเจน ความสามารถในการเขียนจึงเปนเปาหมายสําคัญในการเรียน 

ภาษาที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ทั้งดานการศึกษาและ

การประกอบอาชีพ นอกจากนี้ความสามารถในการเขียน สามารถวัดไดใน

ลักษณะขอมูลเชิงประจักษ โดยศึกษาจากความเห็นของผูเรียน ซ่ึงเปนผล

การเรียนรูที่แสดงออกมาใหเห็นได ดังนั้นการวัดความสามารถในการเขียน

จึงเปนเคร่ืองบงบอกคุณภาพของผูเรียน เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษา 

ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีปญหาและอุปสรรคเปนอยางมาก ซ่ึง

จะทาทายความสามารถของผูเรียน เพราะการเขียนเปนทักษะที่ตองใชความ

พยายามและใชเวลาในการฝกฝน ทั้งรูปแบบและการจัดเรียงความคิดและ

การเรียบเรียงภาษา ผู เรียนตองได รับการเรียนรูโครงสรางไวยากรณ 

กฎเกณฑการใชรูปแบบของภาษาที่เหมาะสม แตผูเรียนมักไมมีโอกาสเพียง

พอที่จะพัฒนาความสามารถดังกลาว เพราะการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษสวนใหญจะไมเนนการฝกเขียนและปญหาที่พบในการเขียน

ของนัก เรียน คือขาดความรูพื้นฐานที่ เหมาะสมกับระดับผู เรียน ซ่ึง

ประกอบดวยความรูพื้นฐานทางไวยากรณ การสะกดคํา การใชเคร่ืองหมาย

วรรคตอน รวมทั้งรูปแบบของงานเขียนที่เหมาะสมกับประเภทของงานและ

การขาดความชํานาญการและประสบการณในดานกระบวนการเขียน ผูเรียน

ที่จะสามารถดูแลการเขียนดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพควรจะมี

ประสบการณและไดรับการฝกฝนเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการ

เขียนมาพอสมควร (อาภาภรณ จินดาประเสริฐ. 2545: 105-108) 

การสอนการเขียนเพื่อการส่ือสาร นักเรียนจะเรียนภาษาไดดี

จะตองไดรับการฝก ครูจําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนการใช

ภาษาใหมากที่ สุด ดวยเหตุที่นักเรียนแทบไมมีโอกาสไดใชภาษานอก

หองเรียน แบบฝกจึงมีอิทธิผลตอการพัฒนาทักษะทางดานภาษามาก (ศศิธร 

จางภากร. 2537: 30) กิจกรรมแตละกิจกรรมที่นํามาใชในการฝกจําเปนตอง

อาศัยจุดมุงหมายของแบบฝกแตละชุดวามุงประเด็นใดและควรเปนกิจกรรม

ที่ผูเรียนนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได (Wingard. 1981:139) และ

สอดคลองกับงานวิจัยของยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537: 16-20) พบวา

แบบฝกเปนเคร่ืองมือการสอนที่ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาใหดีขึ้นและ

คงทนชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลได นอกจากนี้ยังชวยลดภาระ

ของครูได ในการสรางแบบฝกนั้น บัตส (Butts.1974: 85) ไดเสนอหลักการ

ที่ครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางแบบฝก คือตองกําหนด

จุดประสงค เร่ืองกิจกรรมจากงายไปหายากและควรประเมินผลกอนและ

หลังเรียน ครูผูสอนจะสามารถพัฒนาแบบฝกที่สามารถชวยพฒันาทักษะการ

ส่ือความของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษจากการวิจัยของ วีณา  

ปรารถนกุล (2542: 46-47) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษา

สวนใหญ ยั งขาดทั กษะทางด านภาษา เชน  คํา ศัพท  การสะกดคํา 
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เคร่ืองหมายวรรคตอนและโครงสรางทางไวยากรณ เปนตน และนักศึกษาจะ

นึกถึงส่ิงที่จะเขียนเปนภาษาไทยกอนแลวจึงแปลเปนประโยคภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากความ

แตกตางกันในเร่ืองไวยากรณทางภาษาของท้ังสองภาษา นอกจากนี้ สุ

พรพรรณ  อาจ คิดการ (2548 :4) ได ศึกษาความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษกับนักเรียนอาชีวศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญจะมีปญหาดาน

การเขียน เชน การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนไมถูกตอง การเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร เชน การเขียนจดหมาย นักเรียนอาศัยการคัดลอกมาจากตัวอยาง

เปนชวงๆ หรือทั้งประโยคและไมถูกตองตามหลักไวยากรณ การเลือกใช

คําศัพท สํานวนอยูในวงจํากัด เนื่องจากนักเรียนมีพื้นความรูดานคําศัพท

และสํานวนอยูนอย เปนตน และจากประสบการณการสอนของผูรายงานนั้น 

ปญหาสวนใหญมีสวนสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพรพรรณ  อาจคิดการ 

(2548: 4) พบวานักเรียนจํานวนนอยมากที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารไดถูกตองสมบูรณ เชน จดหมายสมัครงาน แบบฟอรมตางๆ จะ

เห็นไดจากการวัดผลทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรายวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาท่ี 2549 ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในดานการเขียนเพียงรอยละ 48 

จากการศึกษาที่ไดกลาวมาสรุปไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่

คอนขางยากซ่ึงปจจุบันการสอนภาษาอังกฤษจะใหความสําคัญกับ

ความสามารถในการส่ือความหมายมากกวารูปแบบ ดังนั้นการจัดการเรียน

การสอนจึงมุงเนนการส่ือสารมากกวาดานไวยากรณ การเลือกกิจกรรมมาใช

ตองสอดคลองกับความสามารถและระดับของนักเรียนกับสถานการณเพื่อให

เกิดการเรียนรูอยางแทจริง กิจกรรมจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝน

ทักษะในหองเรียนใหมากที่สุดเนื่องจากโอกาสที่นักเรียนไดใชภาษานอก

หองเรียนแทบไมมีเลย (ประยงค  โชติการณ. 2534: 74) ดังนั้นแบบฝกจึงมี

อิทธิพลตอการพัฒนาทักษะทางดานภาษามาก นอกจากนี้แบบฝกยังมีสวน

ใหนักเรียนไดฝกซํ้า และทบทวนส่ิงที่ฝกอยูเสมอ การไดฝกอยางสม่ําเสมอ 

จะชวยใหนักเรียนจดจําเร่ืองที่เรียนไดและมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงที่เรียน  

จากสภาพการเรียนการสอนดังกลาวทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึง

ปญหาเหลาน้ีและไดแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน

การสอนเกี่ยวกับการเขียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาโดยการใชแบบฝกเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน การสอนการเขียนมีลักษณะเปนขั้นตอน

และการบวนการ ต้ังแตระดับงายไปจนถึงระดับยาก และในปจจุบันการ

เขียนในลักษณะของงานและธุรกิจมีมากขึ้น ดังนั้น การสอนทักษะ การเขียน

เพื่อการส่ือสาร เชน การเขียนจดหมายเสนอขาย จดหมายสอบถาม 

จดหมายตอบสอบถาม และจดหมายส่ังซ้ือ เปนตน นักเรียนจําเปนตองไดรับ

การฝกการเขียนอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิผล 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําศึกษาเร่ืองการ

พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาชวยพัฒนาและเสริมทักษะ

การเขียนจดหมายธุรกิจของนักเรียนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ

เขียนแตละแบบฝกผูรายงานจะคํานึงถึงวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมที่

หลากหลายและแนวทางการประเมินผลเพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ

การเขียนจดหมายธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนําความรูทักษะที่ได

ใชในการประกอบอาชีพตอไปได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

แบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใหไดตามเกณฑ 75/75 
 

สมมุติฐานของการศึกษา 

การวิจยัคร้ังนี้ไดต้ังสมมุติฐานของการวจิัยไวดังนี้ 

แบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจในรายวชิาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ป ระชาก รที่ ใช ใน ก ารวิ จั ย ค ร้ั งนี้  ได แ ก  นั ก ศึ ก ษ าระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ รหัส 30000-1207 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 3 

หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 75 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุม ตัวอย างที่ ใช ในการวิจั ยค ร้ังนี้  ได แก  นั ก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ รหัส 30000-1207 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ทําการสุม

จํานวน 1 หองเรียนดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางนักเรียน 

สาขางานการบัญชี หอง 1 จํานวน 32  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกการเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

จํานวน 10 ชุด 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนจดหมายธุรกิจ ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนแบบทดสอบเพื่อวัดความกาวหนาระหวาง

เรียน จํานวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดความสามารถการ

เขียนจดหมายธุรกิจ จํานวน 2 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัย ไดนํ าแบบฝก เสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจไป

ดําเนินการทดลองเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 32 คน ดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและ

วิธีการที่จะเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะใหนักเรียนทราบ 

2. สอนการเขียนจดหมายธุรกิจดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียน

จดหมายธุรกิจที่ผูรายงานสรางขึ้นโดยผูรายงานเปนผูสอนเองตามแผนการ

จัดการเรียนรู โดยทําการสอนสัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง ใชเวลา

สอน 7 สัปดาห รวมใชเวลาสอน 14 ชั่วโมง ในระหวางการสอนแลวเสร็จให

นักเรียนทําแบบทดสอบประจําชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมาย

ธุรกิจเพื่อประเมินความกาวหนาระหวางเรียน รวม 10 ชุด แลวหลังจากทํา
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แบบฝกเสริมทักษะแตละชุดแลวใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี

ตอแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ 

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากนักเรียนกลุมตัวอยางผาน

การเรียนการฝกเขียนจดหมายธุรกิจครบทุกชุดแลว จึงทําการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถทางการเขียนจดหมายธุรกิจ โดยใชแบบทดสอบที่

ผูรายงานไดเตรียมไว ดังนี้ 

3.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คร้ังที่ 1 หลังจากเรียนดวยแบบฝก

เสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ชุดที่ 1-5 

3.2  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คร้ังที่ 2 หลังจากเรียนดวยแบบฝก

เสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ชุดที่ 6-10 

4. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคะแนนจาก

การทําแบบทดสอบประจําชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ 

จํานวน 10 ชุด และคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ความสามารถทางการเขียนจดหมายธุรกิจ จํานวน 2 ชุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูรายงานไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหความสอดคลอง โดยวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา

ตามกรอบของเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมาย

ธุรกิจ  วิเคราะหแบบทดสอบระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับขอสอบ 

และวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชผูเชี่ยวชาญ การวิเคราะหหา

คาดัชนีความสอดคลองใชสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 117) 

2. การหาคาความยากงาย (Difficulty) เปนการวิเคราะหหาคา

ความยากงายของแบบทดสอบกระทําหลังจากนําแบบทดสอบประจําแบบ

ฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจไปทดลองสอบกับกลุมทดลองแลวใช

สูตร (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538: 210) 

3. การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เปนการวิเคราะหหา

คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ กระทําหลังจากทําแบบทดสอบประจํา

แบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจไปทดลองกับกลุมทดลองแลวใช

สูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2538: 210) 

4. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบมีหลัก

คุณสมบัติของขอสอบท่ีแสดงความคงเสนคงวาของผลของการวัด ไมวาจะ

วัดกี่คร้ังก็ตามกับกลุมเดิมใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) 

5. การหาคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ 

กระทําหลังจากรวบรวมแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะใหแลว 

รวมทั้งวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

แบบฝกเสริมทักษะใชสูตร 

6. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมาย

ธุรกิจ วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะตามเกณฑ 75/75 โดย

ใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 291) 

7 . การทดสอบสมมุ ติฐาน  ทดสอบสมมุ ติ ฐานระหว างค า

ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะกับเกณฑที่กําหนดใชสถิติ t – test 

(สุมาลี  จันทรชลอ. 2547: 141) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

แบบฝ ก เส ริมทั กษะการเขี ยนจดหมายธุ รกิ จ  ใน รายวิช า

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 77.64/80.50 ซ่ึง

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 ตามการทดสอบคาที อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ผูรายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่

กําหนด สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชน

ตอการเรียนการสอนและการศึกษาในคร้ังตอไปดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน 

1.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นมีเอกสารเพื่อ

ใชประกอบการสอนวางขายในทองตลาดจํานวนไมมาก ความสอดคลอง

ระหวางเนื้อหากับคําอธิบายรายวิชามีนอย และเนื้อหาคอนขางยาก ดังนั้น  

ครูผูสอนควรนําแนวทางการสรางแบบฝกนี้ไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนหรือทักษะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน จากการทดลองพบวา การฝกทักษะ

การเขียนจดหมายธุรกิจโดยใชแบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น ชวยให

ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537: 161)  ที่กลาววา แบบฝกชวยเสริม

ทักษะทางการใชภาษา เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนฝกทักษะการใชภาษาดี

ขึ้น และชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน 

1.2 ควรจัดกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนใหมีความสัมพันธ

กับทักษะอื่น เพื่อใหนักเรียนรูสึกวากิจกรรมที่ทําเปนส่ิงที่มีความหมาย 

สามารถเขียนจดหมายไดอยางแทจริง ควรมี กิจกรรมที่หลากหลาย เชน 

กิจกรรมเติมคําในชองวาง กิจกรรมผังความคิด กิจกรรมการจับคู กิจกรรม

แบงคํา เปนตน เพื่อชวยเสริมใหนักเรียนเขียนจดหมายไดอยางถูกตอง 

1.3 ครูผูสอนควรใหความสําคัญของกิจกรรมการฝกทักษะการ

เขียนทุกขั้นตอนเนื่องจากการฝกทักษะการเขียนแตละขั้นจะชวยพัฒนา

ทักษะการเขียนของผูเรียนใหสามารถสรางงานเขียนได 

1.4 กิจกรรมการฝกเขียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพซ่ึงควรเปนกิจกรรมการเขียนแบบมีตัวชี้แนะจะชวยใหนักเรียน

สามารถสรางงานเขียนไดดี 

2.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 

2.1 ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ

ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นควรสรางกิจกรรมในแตละขั้นใหมีความ

ชัดเจนและไมควรสรางกิจกรรมที่ซํ้ากันมากเกินไปเพราะจะทําใหกิจกรรมไม

เราความสนใจของผูเรียน และไมควรกําหนดเวลาใหกับกิจกรรมหน่ึงมาก

เกินไป กิจกรรมขั้นหลังการเขียนอาจมีคําหรือตัวชี้แนะเพื่อชวยใหนักเรียน

สามารถสรางงานเขียนไดดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานของผูเรียนดวย 

2.2 ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจน้ัน ควรสํารวจความตองการของผูเรียน

เพื่อที่จะไดทราบความตองการที่แทจริงของผูเรียนซ่ึงจะชวยใหแบบฝกมี

ความหมายตอตัวผูเรียนอยางแทจริง 

______________________________________________________ 
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ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนของครูโดยใชโปรแกรม Canva 

สําหรับศึกษาสาขางานการบริการอาหารและเครื่องดืม่ กลุม 1  

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1  

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมาลัย  ชูขันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถนําประโยชนในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายและทําใหเกิดเปนกระบวนการ

เรียนรูรูปแบบใหม จึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาองคความรูใหมจากองค

ความรูรูปแบบเดิมที่มีอยู เพื่อกอให เกิดประโยชนมากที่ สุด ซ่ึงขณะนี้

แอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษากําลังเขามามีบทบาทและความสําคัญในการ

เรียนการสอน อีกทั้งรัฐบาลไทยยังมีนโยบายสงเสริมการใชส่ือสมัยใหมใน

การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและนักศึกษาอีกดวย และแอปพลิเคชั่น

เพื่อการศึกษาสามารถใชประโยชนและสรางคุณคาทางการเรียนรูไดมาก

เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลไดงายผานทาง

โทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการสมารทโฟน หรือแอนดรอยด เพราะมีความ

สะดวกสบาย พกพางาย ทุกคนก็สามารถเขาถึงภาษาอังกฤษได ทั้งทางดาน

การฟง การพูด การอาน และการเขียน  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ตอรูปแบบการสอนของครูโดยใชโปรแกรม Canva สําหรับนักศึกษาสาขา

งานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อเปนแนวทางในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไปพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของของนักศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนของครูโดยใช

โปรแกรม Canva สําหรับนักศึกษาสาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

กลุม 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (30000–1201) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 99 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิ จเพื่ อการส่ือสาร รหัสวิชา 30000–1201 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชส่ือการสอนโดยใช

โปรแกรม Canva เพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาและคนควาการใชงานโปรแกรม Canva ที่ใชในการ

เรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม กําหนดประเด็นและกําหนด

ขอบเขตของการวิจัย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  เขียนโครงราง

แบบสอบถามและนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนํา 

3. สรางแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามออนไลนและนําเสนอ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา 

และตรวจสอบคําถามใหสอดคลองกับจดุประสงคมากที่สุด  

4. นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

5. ดําเนินการสํารวจขอมูล  

6. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดและนําขอมูลมาวิเคราะห  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมี

คุณภาพในระดับที่ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 29 คน โดยไดรับการตอบแบบสอบถามคืนมา จํานวน 

29 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดเรียงนํามาตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณไดทั้งหมด 29 ชุด คิดเปนรอยละ 100  

3. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

ตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชส่ือการสอนโดยใช

โปรแกรม Canva เพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ วัตถุประสงคเพื่อ การจัดการเรียนการสอนโดยการ

ใชโปรแกรม Canva จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรค

ของนักศึกษา สําหรับการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยมี

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปที่ 1 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ภาค
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เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 29 คน การเก็บรวบรวมขอมูล ใช

คาเฉล่ีย 𝑥𝑥𝑥 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะหขอมูล 

โดยใชแบบสอบภามซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ ดานที่ 1 สวนบทเรียน

ออนไลน โดยใชโปรแกรม Canva นักศึกษามีความพึงพอใจ ภาพรวมอยูใน

ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.81) ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ รูปแบบ

มีความเหมาะสม และสวยงาม นาสนใจ (𝑥𝑥𝑥 = 4.89) และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่า

ที่สุดคือ คุณภาพเสียงประกอบบทเรียนชัดเจน (𝑥𝑥𝑥 = 4.67) ดานที่ 2 สวน

เนื้อหา นักศึกษามีความพึงพอใจ ดานการใชส่ือแบบเรียนออนไลน สวน

เนื้อหาบทเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 

4.79) ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การส่ือความหมายชัดเจนทั้งภาพและขอความ  

(𝑥𝑥𝑥 = 4.97) และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ รูปแบบบทเรียนกระตุนความ

สนใจ (𝑥𝑥𝑥 = 4.38) และดานที่ 3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ เกี่ยวกับ

พฤติกรรม (กอนเรียน ขณะเรียน และหลังเขาเรียน) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.79) ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ หลังเรียนผูเรียนทบทวน

บทเรียนและผูเรียนตองการแนะนําใหเพื่อน, คนรูจัก เรียนแบบเรียน

ออนไลน โดยใชโปรแกรม Canva นี้เชนกัน  (𝑥𝑥𝑥 = 4.93) และขอที่มีคาเฉล่ีย

ตํ่าที่สุดคือ ขณะเรียนผูเรียนต้ังใจเรียนอยางเต็มที่ (𝑥𝑥𝑥 = 4.48) แสดงวา

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือโปรแกรม 

Canva และสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขั้ นตอนการจัดการเรียน รูแบบผสมผสานในการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผูสอนสามารถออกแบบขั้นตอนการเรียนรูได

หลากหลายตามรายวิชาและระดับผูเรียนคํานึงถึงการวิเคราะหเนื้อหาหรือ

กิจกรรมการสอนผูเรียน วัตถุประสงคและสภาพแวดลอม เพื่อออกแบบการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมตามบริบทรายวิชา 

2. ควรมคีวามยืดหยุนเร่ืองเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมขั้นฝกการ

ใชภาษาในรูปแบบออนไลนเนื่องจากการฝกทักษะภาษาไมวาจะเปนการฝก

ฟง พูด อาน หรือเขียน ผูเรียนแตละคนตองการเวลาฝน และเวลาในการ

พัฒนาตางกัน จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชเวลาในการทบทวนและฝกซํ้าไป

ซํ้ามาได จนกวาจําและเขาใจบทเรียนได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใชโปรแกรม Canva จะ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคของนักศึกษา สําหรับการ

เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการฟงและการพูดมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 แผนกวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนุชนาถ  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ปการศึกษา 2564 
 

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

ตนเองมากขึ้น เยาวภา สงวนวรรณ (2556) ไดกลาววา จากความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสามารถชวยทําใหการเรียนการสอน 

เนนใหผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และ 

นิคม ทาแดง (2558) ไดกลาวถึงองคประกอบและกระบวนการของสังคม

การเรียนรูวา การเรียนรูในยุคของสังคมการส่ือสารอยางในปจจุบันจะตอง

เปนระบบเปดใหมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และสามารถตอบสนองตอความ

จําเปน ความตองการความถนัดและขีดความสามารถของผูเรียน โดยผาน
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ทางส่ือทุกรูปแบบ เพื่อตรงกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของ

ผูเรียนมากที่สุดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2555 

หมวดท่ี 9 หมวดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสาระสําคัญดังนี้คือ 1) รัฐตอง

จัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชองทางและส่ือโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษา 2) รัฐตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะ เพื่อ

รับผิดชอบดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) รัฐตองสงเสริมบุคลากรทางการ

ศึกษาตลอดทั้งประชาชนใหมีขีดความสามารถในการผลิต และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่ อการศึกษาในยุคสังคมที่ มี

ความกาวหนาอยางรวดเร็วในการแสวงหาความรูและการศึกษาตลอดชีวติ    

นักเรียนสามารถเรียนรูคนควาภาษาอังกฤษไดดวยตนเองทุกเมื่อทั้ง

ในและนอกหองเรียน แตเทคโนโลยีในปจจุบันมิไดมีไวเพื่อการศึกษาเพียง

อยางเดียวแตเอื้อไปถึงความสะดวกในการส่ือสารอีกดวยทําใหเปน แรงจูงใจ

อยางหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนใชเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค และสาเหตุน้ีก็

สามารถทําใหนักเรียนอาจจะมีผลการเรียนที่ตกตํ่าลงไดเชนกัน 

เหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯเพือ่

พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนภาษาอั งกฤษของนั ก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ครูผูสอนและนักเรียนใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชั้นปที่ 2 เทคโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่ อ เปนแนวทางการในการสนับสนุนให ผู เรียนเลือกใช

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
 

ประชากร 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 33 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธกีารประเมินแนวทางในการใช

เทคโนโลยีฯจากการทําแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฯ แบบRating Scale (5 ตัวเลือก) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ/ แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯ 

ไป เก็ บรวบรวมขอมู ลด วยตน เอง ให กั บก ลุ ม ตัวอย างในการตอบ

แบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 33 ชุด กอนการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะ

อธิบายจุดประสงคของการเก็บขอมูล และอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม

ใหเขาใจกอนแลวจึงใหกลุมตัวอยางทําการประเมิน 

2. หลังจากนําแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการใชเทคโนโลยีฯ 

คือ ตอบครบทุกขอและสมบูรณทุกฉบับ ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามแบบที่

ไดมาตราวัดใหคะแนนตามเกณฑ  ที่กําหนดไวและนําขอมูลที่ ไดมา

คํานวณหาแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  SPSSfor  Windows  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  วิเคราะหหาคาความถี่แตละรายการโดย

การหาคารอยละ (Percentage) ไดแก  เพศ  และอาย ุ

ตอนที่ 2  แนวทางในการใชเทคโนโลยีฯในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสํารวจแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนภาษาอั งกฤษของนั ก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐาน มีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

จําแนกตามเพศดังน้ี เพศชาย รอยละ 15 และเพศหญิง รอยละ 85 

2. ขอมูลพื้นฐาน มีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

จําแนกตามอายุดังนี้ 17 – 18 ป รอยละ 21 และมากกวา 18 ป รอยละ 79 

3. ผลการวิจัยแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯ ในการใชเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวม ซ่ึงมีคาความ

พอใจอยูในระดับมาก ( x  = 3.57, S.D. = 1.013) 

4. ผลการวิจัยแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯในการใชเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานผูเรียน ที่ผูเรียนใชมาก

ที่สุดคือ เลือกวิธีการเรียนจากแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีที่สะดวกเนนการ

เรียนไดทุกที่และทุกเวลา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวทางอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.226 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการทําการวิจัยกับกลุมผูเรียนอื่นในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการทําวิจยั 

1. ไดทราบแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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2. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอแนวทางในการใชเทคโนโลยีฯ และนํา

ขอมูลมาวัดระดับความสําคัญและความจําเปนที่ตองใชเทคโนโลยีในปจจุบัน 

3. ไดทราบแนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตอในอนาคต 

_______________________________________________________ 
 

การจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวดิีโอบนยูทูป 

เพ่ือการพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาจีน 
 

ผูวิจัย นางสาวดลฤดี   ชาญเชาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมเรามีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ชีวิต

คนเราก็เปล่ียนไปมีโทรศัพทปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต ทุกคนใหความ

สนใจโทรศัพทในมือมากกวาผูคนรอบขาง บางก็ตองทํางานหรือศึกษาเลา

เรียนผานอุปกรณเหลานี้ซ่ึงมีฟงกชั่นตางๆ มากมาย ที่ทําใหผูคนสามารถเปด

โลกกวางศึกษาเรียนรูไดอยางไมมีวันจบ และเพื่อเปนการปรับวิถีการศึกษา

ใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการ

นําใชส่ือวิดีโอบนยูทูป ซ่ึงเปนแอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่มีอยูในโทรศัพทมาปรับ

ใชเปนส่ือการสอนภาษาจีน เพราะส่ือวิดีโอเหลานี้มีความนาสนใจเปนคลิป

ส้ันๆ แตสามารถทําใหผูเรียนไดฝกฟงเสียงและสําเนียง และอาศัยภาพที่มี

การเคล่ือนไหวทําใหเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น ที่สําคัญจะเปดยอนกลับมาฟง

เมื่อไหรก็ไดท่ีตองการ มีการเขาถึงการใชงานที่งายก็ยอมที่จะทําใหเกิดการ

พัฒนาทักษะในการเรียนรูดานการฟงและการพูดภาษาจีนไดดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาจีนเมื่อใชส่ือวิดีโอยูทูปเปน

ส่ือชวยสอน 

2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกอนและหลังใชส่ือวิดีโอยู

ทูปชวยสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาภาษาจีน

เพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1221 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 3 สาขางานการบัญชี กลุม 1-2 และสาขา ภาษาตางประเทศ

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 92 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาจีน

เพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1221 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 3 สาขาการบัญชีกลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม จํานวน 30 คน 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบประเมินการใชส่ือออนไลนยูทูปฝกทักษะทางภาษาจีน 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสารและตาราตางๆ 

2. เลือกเนื้อหาที่นักศึกษาจะตองเรียนรูและไดฝกทักษะการฟง-

พูดภาษจีน 

3. สร างแบบทดสอบ  เพื่ อป ระ เมิ นก อนและห ลั งการใช

แบบทดสอบการทักษะการฟง-พูดภาษาจีน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําส่ือออนไลนยูทูปที่ไดเลือกไวแลว ไปทดลองใชกับกลุม

ทดลอง จํานวน 3 คน โดยนักศึกษา 1 คนตอ 1 เคร่ือง เพื่อหาขอบกพรอง

ระหวางดําเนินการทดลอง  

2. นําส่ือออนไลนยูทูปฝกทักษะทางภาษาจีนที่ ไดผานการ

ปรับปรุงแกไขจากการทดลองใชคร้ังที่ 1 ไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 9 คน โดยทดลองแบบ 1 คนตอ 1 เคร่ือง เพื่อศึกษาหาแนวโนม 

ประสิทธิภาพของวิดีโอยูทูปที่เลือกใช ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโดยให

ผูใช ทําแบบทดสอบกอนเรียน เมื่อผูเรียนเรียนจบ แลวใหผูเรียนทําการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน โดยนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน

เรียนและ หลังเรียน มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของวิดีโอยูทูปตาม

เกณฑ E1/E2 (80/80) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบ

ประเมินคุณภาพของส่ือออนไลนยูทูปแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) 

และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ

หาประสิทธิภาพของส่ือออนไลนยูทูป โดยการหาคาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ซ่ึงกําหนดตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ (80/80) 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ ควรทําการทดลองหลายคร้ังเพื่อหาความ

เชื่อมั่นของส่ือวิดีโอยูทูป  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือออนไลนยูทูปบนอุปกรณ

ส่ือสารเคล่ือนที่เพื่อสงเสริมทักษะ การใชภาษาจีน พบวา คะแนนเฉล่ียจาก

การทําแบบทดสอบกอนเรียน (E1) ที่รอยละ 80.66 และเมื่อ ทดสอบหลัง

เรียน (E2) ที่รอยละ 95.77 ซ่ึงมีประสิทธิภาพที่ 80.66/95.77 สูงกวาเกณฑ

ที่กําหนด 80/80 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวา 

หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชวิดีโอบนยูทูป ควรคํานึงถึง

ความพรอมของ อุปกรณในชั้น เรียนที่เอื้ออํานวยตอการจัดการ เรียนรู เชน 

เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร จอรับภาพ ลําโพง และสัญญาณอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง เปนตน 

2. ครูผูสอนควรมีบทบาทในการสงเสริม และกระตุนกระบวนการ

เรียนรู เชน การต้ังคําถาม หรือ จัดสถานการณใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห

สังเคราะห จากนั้นคอยรับฟงความคิดเห็นและ ให คําแนะนํา เพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

3. ควรมีการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูป ในการพัฒนาทักษะอื่น ๆ 

เชน ทักษะการอาน ทักษะการ เขียน เปนตน 

4. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการ ประยุกตใชวิดีโอบนยูทูป

รวมกับการสอนแบบอื่น ๆเพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การ

สอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาจีน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการฟง- พูดภาษาจีนไดดียิ่งขึ้น 

2. นักเรียนมีการตอยอดจากการใชส่ือวิดีโอยูทูปในดานการ

เรียนรูทักษะอื่นๆ  

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชดุการสอนดวย 

Liveworksheets วิชาการเขียนในชวีติประจําวัน รหัส 20000-1204 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานการบญัช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางปาริชาติ  ชูชวงโชติ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 เปน

ยุคสังคมแหงการเรียนรู มีการใชเคร่ืองมืออยางหลากหลายในการแสวงหา

ความรู ภาษาอังกฤษถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญแหงศตวรรษท่ี 21 และเปน

เคร่ืองมือที่สําคัญในยุคสังคมแหงการเรียนรูในปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องคความรูที่

สําคัญของโลกสวนใหญถูกบันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ จึงมีความ

จําเปนที่จะตองจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงองคความรู

และกาวทันโลก 

รูปแบบการเรียนรูมีใหเลือกใชมากมาย และนําไปใชกับนักเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียนจากการใชชุดการสอน วิชาการเขียนในชีวิตประจําวัน โดยการใชส่ือ

การสอน liveworksheets เพราะผูวิจัยเล็งเห็นวาเปนส่ือเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ใชงานไดสะดวก เหมาะสําหรับผูเรียนที่ปจจุบันนี้ ส่ือเทคโนโลยีและ

อินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงผูเรียนทุกเพศทุกวัยและทุกระดับ ผูเรียนสามารถ

เรียนรูเลือกสรรส่ือการฟง ฝกทักษะภาษาอังกฤษไดทุกที่ ทุกเวลา ไมจํากัด 

แคการเรียนรูในหองเรียนเทานั้น นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันของผูเรียนได สรางแรงจูงใจและทัศนคติในการฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษใหดีขึ้น และผูเรียนยังสามารถนําส่ือ liveworksheets ใชใน

การปรับปรุงพัฒนาระดับของทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงของตนเอง

ตอไปไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อจัดทําชุดการสอนดวย liveworksheets เร่ือง Applying 

for job ในรายวิชาการเขียนในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี 1 ที่ลงทะเบียนเรียน

ในวิชาการเขียนในชีวิตประจําวัน เร่ือง Applying for a job กอนและหลัง

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนดวย liveworksheets 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนดวย 

liveworksheets เ ร่ื อ ง Applying for a job ใน ราย วิ ช าก าร เขี ยน ใน

ชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี กลุม 1-6 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 6 หองเรียน รวมเปน 150 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 แผนกวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ที่

ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) จํ านวน  1 

หองเรียน จํานวน 25 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ชุดการสอนดวย liveworksheets เร่ือง Applying for job 

รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย liveworksheets เร่ือง 

Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนดวย 

liveworksheets เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยที่สุด 

นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จํานวน 10 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามและ

เทคนิคการสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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2. สรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 10 ขอ 

โดยประยุกตใชเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย ซ่ึงคํานวณคาอันตรภาคชั้น 

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอน

ด วย  liveworksheets เ ร่ื อ ง Applying for a job ราย วิช าก ารเขี ย น

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นําไปใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคา

ความเชื่อมั่นท้ังฉบับ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค 

(Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2000, น.123) โดยมีคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เทากับ 0.92 แลวนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน ผล

การเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน วิธีการประเมินผลการเรียน และบทบาท

ของนักเรียนและครู 

2. ทดสอบกอนการทดลอง (pre-test) กับกลุมทดลองโดยใช

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย liveworksheets เร่ือง Applying for 

a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใชเวลา 30 นาที 

ตรวจใหคะแนน และบันทึกผลสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนการทดลอง 

3. ดําเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่

ผูวิจัยสรางขึ้น และผูวิจัยทําการสอนเปนเวลา 4 ชั่วโมง 2 สัปดาห 

4. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวย liveworksheets เร่ือง Applying for a job รายวิชาการ

เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จํานวน 30 นาที และหลังจากน้ันให

กลุมตัวอยางทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนดวย 

liveworksheets เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน 

5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ แลวนําผลคะแนนที่ ไดมา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที่

แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent samples) 

6. หลังจากทําแบบทดสอบ ใหนักเรียนทําแบบสอบถามวัดความ

พึ งพอใจของนัก เรียน ท่ี มีตอชุดการสอนด วย liveworksheets เร่ือง 

Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน แลว

นําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

โดยการทดสอบคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย liveworksheets 

เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานการบัญชี 1 

กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการทดสอบสมมติฐานดวยการ

ทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent 

samples) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนดวย 

liveworksheets เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขา

งานการบัญชี กลุม 1 โดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการใชชุดการสอนดวย liveworksheets 

เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

รหัสวิชา 20000-1204 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 หลังการเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2 . คว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งนั ก เรี ย น ที่ มี ต อ ชุ ด ก า รส อ น ด ว ย 

liveworksheets เร่ือง Applying for a job รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 สาขางานการบัญชี  ก ลุม 1 อยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.55) 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย 

liveworksheets กับการสอนแบบอื่น ๆ เชน การสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

เชน e-learning, e-book เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สําหรับครูผูสอน 

1. เปนแนวทางใหแกครูผูสอนในการจัดการเรียนรูในรายวิชาการ

เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 20000-1204 และเลือกส่ือ

การเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลายและเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล 

2. ครูผูสอนไดปรับปรุงพัฒนากลยุทธในการสอน เลือกสรรส่ือ

เทคโนโลยีที่ดี นาสนใจและทันสมัย ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ตองปรับใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน 

สําหรับผูเรียน 

เปนแนวทางในการใชส่ือภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษของตนเอง 

_______________________________________________________ 

 

แนวทางในการจดัการเรยีนรูแบบ Smartphone-Based Learning 

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพนิต กอกาํเกษ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คม. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาการและงานอาชีพ 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันเพราะวา

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่สําคัญตอการติดตอส่ือสาร เชน 

ดานการศึกษา ดานการแสวงหาความรู ดานการประกอบอาชีพ ดานการ

สรางความเขาใจตอประเพณีวัฒนธรรม ดานการคาขายและธุรกิจ รวมไปถึง
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ดานการติดตอส่ือสารกับกลุมประชาคมอาเซียนและตางประเทศทั่วโลก เมื่อ

มีความหลากหลายและแตกตางทางประเพณีวัฒนธรรม ยอมตระหนักถึง 

การส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ ภาษาที่เปนส่ือกลางเพื่อแสดงความเขาใจ

ตอกัน น่ันก็ คือภาษาอังกฤษ เพราะ ทั่ วโลกจะใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากล และ ภาษาในการติดตอส่ือสารกับประเทศที่ไมไดพูดภาษาเดียว 

จะ เห็นไดวาการที่จะส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ จําเปนตองส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษ ที่ไมใชเพียงแคภาษาไทย เทานั้น (ครูอัพเดทดอทคอม. 2561: 

ออนไลน)  

การศึกษาภาษาอังกฤษของไทยมีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาอังกฤษ (English as a Foreign Language) 

ต้ังแตในวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ ดังเชน ปรามรมภรัตน โชติเสถียร (2552) ได

กลาวไววา เด็กไทยเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังนานต้ังแตวัยเด็กซ่ึงอยางนอย

เรียนมาเปนเวลาไมตํ่ากวา10ป คนไทยนาจะใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

แตกลับพบวา นักเรียนไทยสวนใหญยังมีขอบกพรองในการใชภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะในเวลาที่มีการพูดสนทนาโตตอบกัน อีกทั้งผลผลการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET : Vocational National 

Educational Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ได

รายงานการประเมินผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ป 2563 มีคะแนนเฉล่ียทั่วประเทศ อยูใน

ระดับตํ่า ไมเปนท่ีนาพอใจ แสดงใหเห็นวาระบบการเรียนการสอนทางดาน

ภาษาอังกฤษในหองเรียนนั้นยังไมตอบสนองกับผูเรียนไดมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร และไมสามารถนําไปประยุกตใชในการส่ือสารไดจริงซ่ึงปญหา

ขางตนแสดงใหเห็นถึงการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสถานศึกษาทั่วไป

นั้นไมสามารถทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษไดบรรลุ

ทักษะในการส่ือสาร จึงทําใหผูเรียนสวนใหญมีแนวความคิดที่จะเลือกฝกการ

เสริมประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนมากขึ้นเพื่อพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหดียิ่งขึ้น ผานทางการเรียนจากสถาบันกวดวิชา

หรือสถาบันภาษาตางๆ โดยที่ผานมามีสถาบันภาษาและสถาบันกวดวิชาได

เกิดขึ้นมาอยางมากตามจํานวนความตองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ที่เพิ่มขึ้นสูงเชนเดียวกัน 

ในปจจุบันนี้เปนยุคของการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชงานใน

หลากหลายดาน เชน ดานธรุกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานการ ศึกษา และดาน

อื่นๆ เพื่อเกิดการไดเปรียบคูแขงทางธุรกิจหรือเปน การเพิ่มมูลคา และ

ประสิทธิภาพของในแตละดานนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชเกี่ยวกับ การศึกษาอยางแพรหลาย เชน 

นํามาใชกับการเรียนการสอนแบบ e-Learning [1] การเรียนการสอนแบบ 

e-Learning ประกอบไปดวย สวนประกอบสําคัญ 4 สวน คือ 1) ระบบ

บริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) (Learning Management System) 

ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน เชน การนํา เสนอบทเรียนสําหรับผูเรียน ใน

สวนของผูสอนทําหนาที่จัดการวิชาที่ ตัวเองรับผิดชอบ เชน การนําเขา

บทเรียนเขาสูระบบ และบริหาร จัดการในวิชาของตัวเอง 2) บทเรียน 

(Learning Content) ที่ใชบนระบบ LMS 3) การนําเทคโนโลยีเขามาชวยใน

การส่ือสารเพื่อใหการ ทํางานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) สวน

ของการวัด และประเมินผลการเรียนของผูเรียน ซ่ึงระบบการเรียนการสอน

เม่ือผูเรียนทําการศึกษาบทเรียน แลวจําเปนตองมีการวัด และประเมินผล

ดวยจึงจะครบองคประกอบ  ของการเรียน เพื่ อใหทราบวาผู เรียนมี

ความสามารถอยู ในระดับใด ดังนั้น การเรียนการสอนในรูปแบบ e-

Learning จึงเปนที่นิยมของ ผูเรียน และไดมีการนํามาใชอยางแพรหลายมา

ระยะหนึ่งแลว แตการ เรียนการสอนโดยใชระบบ e-Learning ยังคงตองใช

เคร่ือง คอมพิวเตอร Desktop หรือ Notebook ตางๆ เพื่อเขาถึงขอมูล 

และ บทเรียน ซ่ึงในบางคร้ังผูเรียนไมสะดวกที่จะใชงานดวยเคร่ือง Desktop 

และ Notebook ไดทุกคร้ัง เพราะปจจุบันผูเรียนไดมีการนํา อุปกรณมือถือ

มาใชกันมากขึ้นเร่ือยๆ นั่นเอง 

นอกจากนี้ในปจจุบันรูปแบบการศึกษาไมไดมีเฉพาะใน หองเรียน

ปกติเทานั้น การเรียนการสอนของผูเรียนยุคใหมมี วิวัฒนาการที่เปล่ียนไป

ตามการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาของ เทคโนโลยี เชน การส่ือสารขอมูล

มีความเร็วที่มากขึ้น การเชื่อมตอกับ ระบบเครือขายตางๆ มีประสิทธิภาพ 

และความรวดเร็วมากขึ้น เชน การส่ือสารขอมูลผานอุปกรณมือถือ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ มือถือแบบ Smart phone[2] ที่มีความสามารถ

รอ ง รับ ก ารนํ า เส น อ  ภ าพ เค ล่ื อ น ไห ว  (Animation) แล ะ ส่ื อ ผ ส ม 

(Multimedia) ไดเปนอยาง ดี ดังนั้นผูสอน และผูออกแบบบทเรียนที่ใชกับ

ระบบ e-Learning ได เร่ิมมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบใชอุปกรณ

มือถือเขามาใช ซ่ึงมีแนวโนมของผูใชงานมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวก 

และ สามารถเขาถึงขอมูลบทเรียนไดงาย และสะดวกมากขึ้น 

เหตุนี้เอง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาจากปญหาและขอจํากัดที่กลาว

มาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ 

Smartphone-Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ครูผูสอนและนักเรียนใหดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ Smartphone-

Based Learning การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช

จัดการเรียนรูแบบ Smartphone-Based Learning 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บแนวทางในการจัดการเรียน รูแบบ 

Smartphone-Based Learning ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีการประเมินแนวทางในการจัดการ

เรียนรูแบบ Smartphone-Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษจาก

การทําแบบสอบถาม 
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2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฯ แบบRating Scale (5 ตัวเลือก) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ/ แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู

แบบ Smartphone-Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษไปเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ใหกับกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม

จํานวนทั้งส้ิน 35 ชุด กอนการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะอธิบายจุดประสงค

ของการเก็บขอมูล และอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหเขาใจกอนแลว

จึงใหกลุมตัวอยางทําการประเมิน 

2. หลังจากนําแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู

แบบ Smartphone Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษ ไปใช คือ 

ตอบครบทุกขอและสมบูรณทุกฉบับ ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามแบบที่ไดมา

ตราวัดใหคะแนนตามเกณฑ ที่กําหนดไวและนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหา

แนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ Smartphone-Based Learningในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  วิเคราะหหาคาความถี่แตละรายการโดย

การหาคารอยละ (Percentage) ไดแก  เพศ  และอาย ุ

ตอนที่ 2 แนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ Smartphone-Based 

Learningในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การสํารวจแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ 

Smartphone-Based Learning ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีนักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 100 จําแนกตามเพศดังนี้ เพศชาย รอยละ 14.3 และ

เพศหญิง รอยละ 85.7 

2. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีนักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 100 จําแนกตามอายุดังนี้ 17 – 18 ป รอยละ 100  

3. ผ ล ก า ร วิ จั ย แ น ว ท า ง ใน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ 

Smartphone-Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวม ซ่ึงมี

คาความพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 1.013) 

4. ผ ล ก า ร วิ จั ย แ น ว ท า ง ใน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ 

Smartphone-Based Learning ในการเรียนภาษาอังกฤษดานผูเรียน ที่

ผูเรียนใชมากที่สุดคือ เลือกวิธีการเรียนจากแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีที่

สะดวกเนนการเรียนไดทุกที่และทุกเวลา มีแนวทางอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.226 ( X  = 4.15, S.D. = 1.226) 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการทําการวิจัยกับกลุมผูเรียนอื่นในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการทําวิจยั 

1. ไดทราบแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ Smartphone-

Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

2. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ 

Smartphone-Based Learningในการเรียนภาษาอังกฤษและนําขอมูลที่

ไดมาวัดระดับความสําคัญและความจําเปนที่ในปจจุบัน 

3. ไดทราบแนวทางในการพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบ 

Smartphone-Based Learning ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนตอ

ในอนาคต 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 

 

ผูวิจัย นางสาวนภัสวรรณ ปานดํา 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนในปจจุบัน 

นักเรียนสวนใหญมีปญหาทั้ง 4 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน แตเนื่องจากนักเรียนไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงทํา

ใหนักเรียนไมกลาที่จะพูดและไมสามารถนําคําศัพทมาตอเปนประโยคในการ

สนทนาได ดังน้ันการเรียนรูและจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่สําคัญ

มากที่ทําใหมนุษยสามารถส่ือสารกันไดเขาใจ 

คําศัพท สํานวน วลี ภาษาอังกฤษสามารถนํามาประกอบใหเปน

ประโยค และส่ือสารออกไป เพื่อใหผูฟงเขาใจในส่ิงที่เราพูด ผูวิจัยไดเห็น

ความสําคัญของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงไดนํารูปภาพมาสงเสริมใหผูเรียน

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษอยางไมรูตัว อีกทั้งทําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษอยางสนุกสนาน 

จากการศึกษาความสําคัญของคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหผูวิจัย

เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยรูปภาพ” ของนักเรียนระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2. เพื่อสงเสริมเจคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

แฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 
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2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 5 คน ท่ีเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการ ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ 1 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปน 

1. แบบทดสอบที่มีรูปภาพเพื่อเติมคําศัพท กอนเรียน หลังเรียน 

2. แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อศึกษา เจตคติที่มีตอรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชาแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย 

โดยไดศึกษาหลักการ ทฤษฏี  แนวความคิดเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน 

ลักษณะของการมีเจตคติที่ดี และออกแบบแบบประเมินฯ โดยใหผูเชียวชาญ

จํานวน 3 ทานตรวจสอบและแกไขแบบประเมินตามคําแนะนํา 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนก

วาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบาง ใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนระดับ 

ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช ที่ตองการศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

โดยการนํารูปภาพมาใหผูเรียนเติม คําศัพทภาษาอังกฤษ มาใหนักเรียนเรียน 

และหลังจากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยการเติมคําศัพทอีก 

คร้ังนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคาเฉล่ียในการวิเคราะหขอมูล กอนและหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนําผลการวิจัยมาสรุปผลไดดังนี ้

1. การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวา จากการเปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน คาเฉล่ีย 14 และหลังเรียน คาเฉล่ีย 

23.84 พบวาคาเฉล่ียของคะแนน คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

2. เจตคติที่มีตอรายวิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจในรายวิชาภาษาอังกฤษปฏิบั ติ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.26 

หมายความวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

จากขอขางตน หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวา รูปภาพ 

สามารถพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษชอง ผูเรียน อีกท้ังสงเสริมใหผูเรียนมี

เจตคติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ มีสวนรวมในชั้นเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน   คือ ครูควร ใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจให

นักเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี   รวมทั้งเห็นคุณคาของการ

ปรับ เจตคติ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

พัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา 

_______________________________________________________ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษสําหรบังานสวนหนา

โรงแรม เรื่องที่ 5 Reception ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ

ชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม กอนและหลังใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุดารัตน  นุมทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนรู เปนเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียน

เขาใจบทบาท  สภาพความเปนจริง จากส่ิงที่เกิดขึ้น ผานการแสดงออกตาง 

ๆ ซ่ึงเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับวาเปนการสอนที่สนับสนุน ใหผูเรียนมี

สวนรวมและไดลงมือปฏิบัติรวมกันระหวางผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนว

ทางการเรียนรู สมัยใหม ที่มุงเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญและเขาใจผูเรียน 

(อาภรณ ใจเที่ยง, 2550) และแสดงออกตาม ความรูสึกที่นึกคิดของตนและ

นําเอาการเสดงออกของผูแสดงทั้งดานความรูความคิด ความรูสึก และ 

พฤติกรรมที่สังเกตพบวาเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงค(ทิศ นาแขมมณี, 2550) และยังทําใหผูเรียนไดรูและ

เขาใจความรูสึกของผูอื่น ซ่ึงอาจจะชวยใหผูเรียนรูจัก เอาใจเขามาใสใจเรา

ระบายความตึงเครียดของอารมณ (เสริมศรี ลักษณะศิริ, 2550) พบวาการ

สอน โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษไดจริงและมั่นใจ ในการส่ือสาร แตกตางจากกอนการ

ทดลอง นอกจากน้ีกิจกรรมบทบาทสมมติชวยสรางความมั่นใจ ใหกับ

นักเรียนในสถานการณจริงในอนาคต หากเจอหตุการณที่แสดงบทบาท

สมมติมาแลว นักเรียน สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเนื่องจากนักเรียน

คุนเคยกับการคิดเเกปญหาดวยตนเองดวยกิจกรรม บทบาทสมมติแลว ดัง

ผลการวิจัยของ (วนิดา ตันติชัชวาลวงศ ,2556) พบวาหลังไดการจัดกิจกรรม 

การแสดงบทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางงมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม เร่ืองที่  5 Reception ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช กอนและหลังใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม เร่ืองที่  5 Reception ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช หลังที่ใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติกับเกณฑคะแนนเฉล่ีย

รอย ละ 60 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ 

หนวยการเรียนรู Reception กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศธุรกิจ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 จํานวน 4 แผนการ

จัดการเรียนรู ใชเวลา 8 ชม. 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรูเร่ือง Reception นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ใชแบบทดสอบแบบ ปรนัยชนิด 3

เลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนทดลอง(Pretest) โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับงานสวน

หนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception โดยเก็บ คะแนนกอนการทดลอง 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการสอนโดย

ใชบทบาทสมมติ ในหนวยการเรียนรู Reception กับท่ีสรางขึ้นจํานวน 4 

แผน กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยทดลองใชแผนการ จัดการเรียนรู 

3. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  โดยใหนักเรียนกลุม

ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

งานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception โดยใชแบบทดสอบฉบับ

เดียวกันกับการทดสอบกอนการทําลอง (Pretest) เพื่อเก็บไวเปนคะแนน

หลังการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ท่ีจัดการวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ พบวานักเรียนมี

คะแนน เฉล่ียหลังเรียน (รอยละ 15.45 ) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 

(รอยละ 8.70) ซ่ึงมีพัฒนาการที่สูงขึ้น เฉล่ียคิดเปน รอยละ 6.75 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยการเรียนรู Reception นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ท่ีจัดการวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ พบวาคะแนนเฉล่ีย

ของ นักเรียนรายบุคคลแตกตางจากเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 เมื่อ

พิจารณานักเรียนทั้งกลุมพบวามี คาเฉล่ีย รอยละ 77.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ

คะแนนเฉล่ียรอยละ60 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รายบุคคล 

พบวามีนักเรียนผาเกณฑจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ100 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับงาน

สวนหนาโรงแรม เร่ืองที่ 4Reception ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรม หลังใชวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติสูง

กวากอนการเรียนรูหรือไม และสูงกวาเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 หรือไม

อยางไร อันจะเปนแนวทางสําห รับครูผูสอนกลุมสาระ การเรียน รู

ภาษาตางประเทศธุรกิจนําไปใชในการสอนโดยใชวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ

ในการเพิ่ม ศักยภาพทางการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น  

2. เปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการกําหนดแนวทาง

พัฒนาและบุคลากรใน สถานศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ดวยบทเรยีนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดานของ

นักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกการบัญชี หอง 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูทําวิจยั     นางสาวศตพร จันทรแกวแร     

ตําแหนง       ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)   

ปการศึกษา    2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคปจจุบัน ภาษาจีนเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญ และใชกัน

อยางกวางขวางแพรหลายทําใหภาษาจีนเปนภาษาที่มีคนใชมากที่สุดในโลก 

และถือเปนหนึ่งในหาภาษาหลักขององคการสหประชาชาติ ประกอบกับ

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศในยุคผูนําใหม เชน การเขาเปน

สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) และการลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีกับ

ไทย  แสดงใหเห็นวาจีนเปนประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง เปนตลาดการคา

ที่ใหญอันดับตนๆ และมีแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

ไมนานมานี้ รัฐบาลไทยเองก็เพิ่งกําหนดใหภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ

ภาษาที่สองสําหรับคนไทย จึงปฏิเสธไมไดวาการรูภาษาจีนยอมมีประโยชน

อยางยิ่ง คนที่สามารถใชภาษาจีนในการติดตอส่ือสารไดคลองแคลว ก็เทากับ

มีเคร่ืองมือชิ้นสําคัญที่จะนําไปสูการสรางความสัมพันธ การประกอบอาชีพ 

การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรูในวิทยาการแขนงตางๆ 

ซ่ึงจีนเปรียบเสมือนคลังภูมิปญญาตะวันออกที่มีคามหาศาล  

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะ

การประกอบวิชาชีพควบคู กับศึกษาเนื้อหาความรูมีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

กําลังคนระดับฝมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความ

ตองการ ของตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระไดใน

ดานตางๆ เชน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมส่ิงทอ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ถือเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 

แนวทางที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลนเพื่อลดความเบื่อหนายของผูเรียนและสงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเอง คือ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) อยางที่ทราบกันอยางดีวาหองเรียนแบบกลับดาน 

หรือที่เราเรียกวา Flipped Classroom นั้น เปนการผสมผสานกันระหวาง

การเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งหรือ ออนไลนกับหองเรียนแบบปกติ (e-
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leaning/online + offline) เขาไวดวยกัน ดังคํากลาวที่กลาวไววา “ผูเรียน 

เรียนท่ีบาน (ผานระบบอีเลิรนนิ่งหรือออนไลน) และทําการบานหรือทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน” แตในสถานการณปจจุบันทําใหการจัดการ

เรียนการสอนในหองเรียนแบบปกติไมสามารถทําได นักการศึกษาอาจนํา

รูปแบบหองเรียนแบบกลับดานมาดัดแปลงใหเปนแนวทางเพื่อเรียนออนไลน 

โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนดวยอี

เลิรนนิ่งหรือออนไลนและหองเรียนแบบปกติ (e-leaning/online+offline) 

มาสูการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งหรือออนไลน หองเรียนแบบออนไลน 

(e-leaning/online+online classroom) งานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ ธีระพงษ 

กระการดี ไดทําการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร

พาณิชยกรรม ดวยบทเรียนออนไลนลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือน

จริง ของนักเรียน ปวช.2/1 การบัญชี พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน

ในลักษณะหองเรียนกลับดานและเสมือนจริง ของนักเรียน ปวช. 2/1 การ

บัญชี มีประสิทธิภาพเทากับ 85.80 /82.06 ซ่ึงเปนไปที่กําหนด 80 / 80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนดวย

บทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียน กลับดานและเสมือนจริงสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งนี้จากการสังเกตผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน ในรายวิชาภาษาจีน

เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 การบัญชี มีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวารอยละ 60 ผูวิจัยจึงคิดที่จะหา

กลวิธีที่จะทําใหนักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดมากขึ้น กระตุน

ใหผูเรียนสรางกลยุทธการเรียนรูไดดวยตนเอง และสนใจในการเรียนรายวิชา

ภาษาจีนยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนําไปตอยอดในการเรียนรูวิชาภาษาจีนตอไป 

ดังนั้นผูวิจัยจึงนําการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะ

หองเรียนกลับดานมาทําวิจัยในคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาษาจีนเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

แผนกการบัญชี หอง1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนเรียนและ

หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาษาจีนเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

แผนกการบัญชี หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดานกับเกณฑ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 60 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 ที่ เรียนวิชา

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 243 คน 

ดานกลุมตัวอยาง 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกการบัญชี ที่

เรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน ซ่ึงซ่ึง

ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อ

การส่ือสารในชีวิตประจําวันกอนเรียนละหลังเรียน  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 

2. บทเรียนออนไลนโดยใชคลิปวีดีโอจาก YouTube และบทเรียน

ใน PowerPoint  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ผูวิจัยชี้แจงการจัดการเรียนรูใหนักเรียนรับทราบถึงขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดาน 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบความรูกอนเรียนกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง เปนขอสอบปรนัย 20 ขอ 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยโดยใชบทเรียน

ออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดานประกอบการสอน กับ นักเรียน 

ทั้งหมด 4 คร้ัง 4 สัปดาห แบงเปนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

4. เมื่อดําเนินครบทั้ง 4 สัปดาห จึงทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนรายวิชาภาษาจีนกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันจาก

การทดสอบกอนเรียน เพื่อเก็บไวเปนคะแนนหลังการทดลอง 

5. เก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําผลไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผลเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียนโดย ดวยบทเรียนออนไลนใน

ลักษณะหองเรียนกลับดาน  

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดาน แตกตางกับเกณฑ

คะแนน  

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

ภาษาจีน ดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับดานของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลไดวา บทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียน

กลับดานกับกลุมตัวอยางพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน

หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนในลักษณะหองเรียนกลับ

ดาน ( X = 14.23) สูงกวากอนเรียน ( X = 6.34) เมื่อเปรียบเทียบเปน

รายบุคคลจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนในลักษณะ

หองเรียนกลับดานไปใชกับผูเรียนระดับอื่นๆ 

2. ควรเพิ่มบทเรียนออนไลนใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษานวัตกรรมอื่นมาใชจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1 เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักเรียนไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาอื่น 

 2 เปนแนวทางสําหรับผูสอนในการเลือกวิธีการสอนและส่ือการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปจจุบัน 

 3 เปนแนวทางสําหรับโรงเรียนในการเลือกใชรูปแบบสําหรับการ

สอนออนไลน 

_______________________________________________________ 

 

พฤติกรรมทีส่งผลตอการเรียนผานรปูแบบการเรยีนการสอน ออนไลน

วิชาภาษาอังกฤษฟงพูดของนักเรยีนประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที ่1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวฑิฆัมพร เรือนแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการติดตอส่ือสารในระดับโลก ซ่ึงเปน

ภาษาสากล และเปนภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลก ซ่ึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการ

เผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรูในแขนงตางๆ ประเทศไทยได

ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษที่

ถูกตองมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของชาติซ่ึงรัฐบาลไทย

ไดกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในรายวิชาที่ตองสอนในหลักสูตรขั้น

พื้นฐานเปนระยะเวลานานของประเทศ ปจจุบันการสอนภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทยไดอยูภายใตแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 ต้ังแตป 

พ.ศ.2545-2549 แผนนี้นักเรียนไทยทุกคนจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษ

นับต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือวิทยาลัยไปจนถึงระดับ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาไทยในทุกสาขาวิชาตองเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชา

เลือกพื้นฐานเชนกัน แตดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโรคโควิด-19 สถานศึกษาจัดใหมีการเรียน

การสอนดวยการไมตองเขาชั้นเรียน ปรับการเรียนการสอนเปนทางออนไลน 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2563) จากผลกระทบดังกลาวทุกสถาบันการศึกษาจึง

จําเปนตองมีการปรับ การเรียนการสอนเปนทางออนไลน อยางไรก็ตาม 

ยังคงคํานึงถึงผลลัพธการเรียนรู ดังนั้นการจัดการ เรียนการสอนใน

สถานการณ COVID-19 จึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ มีการปรับการ

เรียนการสอนออนไลนโดยใชเทคโนโลยีมากขึ้นทําใหครูผูสอนและผูเรียนตาง

ต่ืนตัวกับการเรียนผานส่ือออนไลนเปนอยางมากซ่ึงการจัดการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนผานรูปแบบการเรียนออนไลน

วิชาภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนผานรูปแบบการ

เรียนออนไลนภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อศึกษามุมมองตอการเรียนผานรูปแบบการเรียนออนไลน

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 กลุม 2 แผนกวิชาอาหารและคหกรรมจํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนผานรูปแบบ

การเรียนออนไลนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนผานรูปแบบ

การเรียนออนไลน 

2. นําแบบสอบถามแบบที่ได มาตราวัดใหคะแนนตามเกณฑ ที่

กําหนดไว และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณระดับความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัในการเรียนผานรูปแบบ

การเรียนออนไลนภาษาอังกฤษจากสถานการณโควิด-19  

ตอนที่  3    ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ ผลการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ ปรากฏ

วาเพศของผูที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก เพศหญิง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

94.6 ที่เหลือเพศชายคิดเปนรอยละ 5.4 ซ่ึงพบวานักเรียนมีความพึงพอใจ

นอยในการเรียนการสอนออนไลน 
 

ขอเสนอแนะ 

นักเรียนสวนใหญควรไดเรียนแบบ On-site มากกวาการเรียนแบบ On-line 

เพื่อที่จะไดเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากกวา  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนสามารถนําผลของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงในการ

เรียนการสอนคร้ังตอไปแบบออนไลน 

2. ครูผูสอนสามารถเรียนรูพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะที่เรียน

ออนไลน และเจตคติของนักเรียนเพื่อนาํมาปรับปรุงและพัฒนาในขั้นถัดไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการโรงแรม 
 

การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมในงานบริการ 

ของ นักเรียนสาขาวชิาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที ่2 วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรธีรรมราช 

ในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม  รหัสวชิา 20701-2007 
 

ผูวิจัย นางจตุพร  กจิผลิต 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 25643 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการ ของนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมและ

การผสมเคร่ืองด่ืม รหัส 20701-2007 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักเรียนสาขา

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อผลิตกําลังคนสนอง

ความตองการของสถานประกอบการ และ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจใน

งานบริการจากนักเรียนและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพ ใหนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปอยางมีคุณภาพ  สามารถสนองตอบ

ตอความตองการ ของนักเรียนและตลาดแรงงานเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในปการศึกษาตอไป    
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการ ของนักเรียน  

2. เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการของสถานประกอบการ 

3. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจากนักเรียน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม รหัส 

20701-2007 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    

กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม รหัส 

20701-2007 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นกัศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 76  คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 

1. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ

รายการ (Checklist) 

2. ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในงานบริการนักเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating  Scale)  ตามแนวของลิเคอรท  (Likert)   

3. ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตามกรอบแนวคิดและ

การวิจัยจากงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 

2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องตน และ

ศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่นๆ  ที่วิจัยคลายคลึงกัน 

3. สรางแบบสอบถาม ตามหลักคุณธรรม  8  ประการ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง   

2. ครูผูสอนรวบรวมเก็บแบบสอบถาม 

3. ครูผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale)  ตามแนวของลิเคอรท (Likert 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย  (X) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย  “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในงานบริการของ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  2 ในรายวิชา

เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม รหัส 20701-2007  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงาน

บริการ ของนักเรียน   เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการ  ของสถาน

ประกอบการ และ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจากนักเรียน  

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย  คือนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 2  ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม รหัส 20701-

2007 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 76 คน เปนเพศชาย 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.90 เพศหญิง จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

92.10 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale) ตามแนวของลิเคอรท (Likert)  

สรุปผลการวิจัยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 รายวิชาเคร่ืองด่ืม

และการผสม เค ร่ือง ด่ืม  รหั ส  20701 -2007 วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.21   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักเรียน ประกอบ

กับพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยใน

หองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจใหนักเรียนใหความ

รวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการปรับเจตคติ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในงานบริการ 

2. นักเรียนมีศักยภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

3. ผูรับบริการยอมรับและพึงพอใจในงานบริการจากนักเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาการจัดการงานสวนหนาโรงแรม 

รหัสวิชา 30701-2002 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน 

(Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางศุภรัตน  ศรีจันทร 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

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

นั้น 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 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. การสงงานผานระบบ Google Classroom 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนักเรียนสงงานชา 

2. ใช Google Classroom ในการแกไขปญหาทางดานการสง

งานของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักศึกษาสงงานผาน

ระบบ Google Classroom จากนั้นนําปริมาณที่ไดมาคิดหาคาเฉล่ีย หรือ

รอยละของปริมาณงานที่นักศึกษาสงผานระบบ Google Classroom 

4. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสง

งานผานระบบ Google Classroom 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ตรวจสอบปริมาณงานจากการที่นักศึกษาสงงานผานระบบ 

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. ขอมูลปริมาณงานจากการที่ นักศึกษาสงงานผานระบบ 

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 70.68 ของจํานวน

นักศึกษาทั้ งหมด เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา เรียงลําดับจํานวน

นักศึกษาที่สงงานตามกําหนดจากมากไปหานอยดังนี้ ชิ้นงานที่ 1 และชิ้นงานที่ 

2 ตามลําดับ จํานวนนักศึกษาที่สงงานชา รอยละ 24.13 ของจํานวนนักศึกษา



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 144 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา สามารถเรียงลําดับจํานวนนักศึกษา

สงงานชาจากมากไปหานอยดังนี้ ชิ้นงานที่  2 และชิ้นงานที่  1 ตามลําดับ 

จํานวนนักศึกษาที่ไมสงงาน รอยละ 5.17 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เมื่อ

พิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา สามารถเรียงลําดับจํานวนนักศึกษาที่ไมสงงาน

จากมากไปหานอยไดดังนี้ ชิ้นงานที่ 1 และชิ้นงานที่ 2 ตามลําดับ 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสงงานผานระบบหองเรียน

ออนไลน (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายขอจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานมีความตองการที่ใชระบบหองเรียน

ออนไลน (Google Classroom) ในการสงงานตอไป ระดับมากที่สุด ดาน

ประหยัดเวลาในการสงงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการสงงาน ระดับมาก

ที่สุด ดานความเขาใจในการใชระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) 

ระดับมากที่สุด ดานสามารถสงงานไดตรงตามเวลาที่กําหนด ระดับมากที่สุด 

ดานสามารถนําไปใชในวิชาอื่น ๆ ได ระดับมากที่สุด และดานใชไดเหมาะสม

กับวิชาที่เรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ

หองเรียนออนไลน (Google Classroom) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของการสง

งานนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกปญหาการสงงานของนักศึกษาใหกับ

ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

______________________________________________________ 

 

ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรูออนไลนดวย Application LINE 

รายวิชาเครื่องดื่มเชิงพาณิชยของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน 

รวมไปถึงดานการศึกษา จําเปนตองการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัด

การศึกษาใหทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสารสนเทศการจัด

การศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ ตามความมุงหมาย

ของหลักสูตร ซ่ึงเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การเรียนการ

สอนมีการเปล่ียนแปลงเนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนรู รวมไปถึงวิธีการสอนแบบใหม ๆ จะตองจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหทัน การเปล่ียนแปลงดังกลาว อีกสาเหตุ

หนึ่งที่สําคัญและเปนปญหาตอการจัดการเรียนการสอนต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน

คือ ความรูพื้นฐานของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ความสามารถในการ

เรียนรูความสนใจและสมาธิในการเรียน แตกตางกัน (นิวัตร ศิลา, 2553 : 1)

จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในยุคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรูและความตองการของการศึกษาในอนาคต 

ส่ือและอุปกรณการศึกษารูปแบบใหมจะเขามาแทนที่ส่ือแบบเกา มีแหลง

ทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลายนับเปนส่ิงที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูใน

สภาพแวดลอมทางการศึกษาแบบใหม ทําใหการเรียนการสอนไมจํากัดอยู

เฉพาะในหองเรียนและอยูภายใตการควบคุมของผูสอนเทานั้น แตผูเรียน

สามารถเรียนรูไดจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะเครือขาย

อินเทอรเน็ต กระบวนการเรียนรูของผูเรียนจัดวาสําคัญอยางยิ่งในการจัด

การศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยแนวคิดมุงเนนใน

เร่ืองการคิดและแกปญหาเปน ซ่ึงแนวคิดนี้จะตองอาศัยเทคโนโลยีและการ

เชื่อมโยงเปนเครือขายที่มีทั่ วโลกมาพัฒนาศักยภาพของผู เรียน มา

ปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนรูใหมจากแนวทางและวิธีการส่ังสอน มาเปน

การเรียนรูที่สอดคลองกับแหลงการเรียนรูใหมทางสารสนเทศ ซ่ึงเปนการจัด

สภาพแวดลอมใหมในการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมคิดแกปญหา

และนําาความรูที่ไดมานั้นไปใชจริงในชีวิตประจําวัน (จุฑามาศ ใจสบาย, 

2562) มีหลายการศึกษาที่มีการนําอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ตหรือ

โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน (Smart Phone) และส่ือสารที่เชื่อมตอ

เครือขายระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตมาเปนเคร่ืองมือพัฒนาจัดการเรียน

แบบออนไลน มีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาที่สามารถนํามาใช

ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน มีปฏิสัมพันธ การแบงปนประสบการณความรูซ่ึง

กัน และใชเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูตาง ๆ ทั้ง

ในรูปแบบออฟไลนและออนไลนที่สนองตอความสามารถในการปรับตัวเขา

กับความตองการทางการเรียนรูของรายบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งไลน 

(LINE) เปนแอพพลิเคชั่นไลนสําหรับการสนทนาบนอุปกรณการส่ือสาร

รูปแบบสมารทโฟนที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ปจจุบันมีการใช

ของทุกกลุมวัยเนื่องจากชวยตอบสนองเชื่อมตอและส่ือสารกันในกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันระหวางบุคคล (Electronic Transactions Development 

agency : Public Organization, 2018; Thai Public Broadcasting Service, 

2015; Waewsak, 2013 (อางอิงใน บุษบา ทาธง, ปริญดา ศรีธราพิพัฒนและ 

บุษกร แกวเขียว (2562) แอพพลิเคชั่นไลนจึงเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่

ใชเพื่อมุงสงเสริมทักษะและผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลกลุม

วัยรุนและวัยผูใหญที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลาตามความตองการ ซ่ึง

สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21ผลการวิจัยที่ไดจะนําไปพัฒนาการ

เรียนการสอนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ออนไลนดวย Application LINE ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Application LINE 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 115 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 86 คน ไดมา

จากการสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Application Line  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือ 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

เอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบแบบออนไลน 

2. วิเคราะหเนื้อหา สาระสําคัญของวิชารายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิง

พาณิชย นําผลการวิเคราะหไปสรางแบบทดสอบออนไลนแบบปรนัยแบบ 4 

ตัวเลือก 

3. สรางแบบทดสอบออนไลน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ ให

ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหาวัตถุประสงคมาใชเปนแบบทดสอบ 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนแบบรวมมือเพื่อกาํหนดเปนนิยามศัพทเฉพาะ ตลอดจน

วิธีการสรางแบบสอบถามแบบออนไลน 

2. สรางขอคําถามความพึงพอใจใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกตองเหมาะสม

ทางดานภาษา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอความ ต้ังแต 

0.50 ขึ้นไป จากน้ันนําแบบสอบถามไปปรับปรุงหรือแกไขถอยคําและ

เรียงลําดับเร่ืองของแบบสอบถามให เหมาะสม ตามคําแนะนํ าของ

ผูเชี่ยวชาญ 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช.(try.out).กับ

นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

5. นําผลของการทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 

(Item-Total Correlation) โดยการหาคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวมเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป  

6.  นําผลของการทดสอบไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 

งานวิจัยนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 

7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรยีมการทดลอง 

1.1 ผูวิจัยไดสรางแบบเรียนออนไลน เร่ือง การทําเคร่ืองด่ืมยอด

นิยม รายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชยที่อยูในรูปแบบการเรียนรูออนไลนโดยใช 

Application LINE ส ร า ง เป น ห อ ง เรี ยน อ อน ไลน  แ ละมี ก า รจั ด ทํ า

แบบทดสอบทายบทในรูปแบบออนไลนโดยใช google form 

1.2 กําหนดระยะเวลาในการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่

ไดทําขึ้น 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใหนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบเปน

ขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2.2 ดําเนินการทดลอง โดยใหศึกษาเรียนแบบออนไลนบน 

Application LINE เร่ืองการทําเคร่ืองด่ืมยอดนิยม โดยหลังจากเรียนแตละ

หนวยการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบท โดยใช

แบบทดสอบออนไลน และบันทึกผลคะแนน จากแบบทดสอบระหวางเรียน

และบันทึกผลการเรียนในแตละสัปดาห 

2.3  ทดสอบห ลังเรียน  (Post-test) โดยให นั ก ศึกษา ทํ า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบเปน

ขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2.4 ประเมินความพึงพอใจโดยใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบ

วัดความพึ งพอใจของ ห ลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Application LINE เพื่อเก็บขอมูลวิเคราะหและแปลผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 กอนและหลังการเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูออนไลนดวย Application LINE เร่ือง เคร่ืองด่ืมยอดนิม โดยใช

สถิติ Paired – samples Test 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3 หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Application 

LINE เร่ืองเคร่ืองด่ืมยอดนิยมโดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ไดนําเสนอแลวนั้น ปรากฏ

ผลการวิจัย ดังนี้  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Application 

LINE ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวา กอนเรียน ความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Application LINE โดย

ภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ได แน วท างก ารจั ดกิ จก รรมก ารเรียน รู อ อน ไลน ด ว ย 

Application LINE เร่ือง การจัดทําเคร่ืองด่ืมยอดนิยม สําหรับนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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2. เปนแนวทางในการวิจัยตอในสาขาวิชาอื่น และตัวแปรดาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ความคิดสรางสรรค การแกปญหา ผลการปฏิบัติงาน 

_______________________________________________________ 

 

การสรางแรงจูงใจเพ่ือแกปญหาการเรยีนรูปแบบออนไลน 

เรื่องหลักการจัดโตะอาหาร วิชาภตัตาคารและการจดัเลี้ยง 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี อปุลา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาแหงชาติ จัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2552 เนน ผู เรียนทุกคนมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยใหความสําคัญทั้งความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับการศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ

สังคม ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี คณิตศาสตร เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง การบํารุงรักษา 

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน การ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ , 2551 : ออนไลน) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 25646) ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขางานการโรงแรมใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เขาใจหลักการและกระบวนการ มีทักษะและประสบการณในการ

ปฏิบัติงานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อการปฏิบัติงานทางดานการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

การจัดการเรียนการสอนมุงเนนในเร่ืองการพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

คุณภาพในทุกดาน ทั้งดานสติปญญา คุณธรรม และดานการเปนพลเมืองที่ดี

ของประเทศ การพัฒนาดานสติปญญาจะเปนดานท่ีไดรับความสนใจ 

เนื่องจากเห็นผลที่ชัดเจน ผูที่มีความรูความสามารถสูง มักไดรับการยอมรับ

มากกวาผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถตํ่า อยางหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาดานสติปญญาของผูเรียน ปญหาดานการเรียนวิชาความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงพยายามที่จะชวยแกไขปญหาเร่ืองการเรียน

มาโดยตลอด ทําใหทราบปญหาดานการไมตรงตอเวลา เกิดจากการนอนดึก 

ทําใหต่ืนสาย เขาเรียนไมทันเวลา สงผลใหเขาเรียนไมตรงเวลาเรียน มี

ผลกระทบถึงคะแนนเวลาเรียนและคะแนนจิตพิสัย รวมทั้งการเรียนไมทัน

เนื้อหาการเรียน แสดงใหเห็นถึงการต้ังเวลาชีวิตในความรับผิดชอบยังมีไม

มากพอ 

จากปญหาจึงพิจารณาและหาวิธีปรับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนานักศึกษากลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมใกลเคียงกันและกําลัง

สอนอยูในภาคเรียนปจจุบันใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สนใจเรียนให

มากขึ้น ชวยลดปญหาการเรียนเพื่อใหนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรตาม

เปาหมายที่ต้ังไว 

ผูวิจัยจึงไดทดลองวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยใชคะแนน

การทํางานและคะแนนเวลาเรียนเปนเคร่ืองมือ เปนแรงกระตุนความสนใจ

ใหผูเรียนสนใจมากขึ้น มีการเก็บคะแนนเปนชวงการแจงผลคะแนนเปน

ระยะ เพื่อศึกษาการสรางแรงจูงใจเพื่อแกปญหาการเรียน วิชาความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาวิธีการแกปญหาการเรียนรูปแบบออนไลน เร่ืองหลักการ

จัดโตะอาหาร วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชคะแนนการทํางานและคะแนนเวลาเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2  สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง จํานวน 8 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

คะแนนการทํางาน และคะแนนเวลาเรียน 
   
การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาวิธีการสรางคะแนนการทํางานและคะแนนเวลาเรียน

จากการทํางานจากระเบียบปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 

2. สรางแบบประเมินคะแนนการทํางานและคะแนนเวลาเรียน 

3. แกไขปรับปรุงใหเหมาะสม 

4. นําไปใชในการคนปญหาของงานวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ครูผูสอนตรวจประเมินการทํางานของนักศึกษาเปน 5 ระยะ 

จํานวน 8 คน และจะใหคะแนน เวลาเรียน 1 คะแนน ทุกคร้ังที่สงงานครบ

สมบูรณ งานเปนระเบียบเรียบรอยและใหตามเกณฑ ถานักศึกษาสงงานครบ

แตทํางานไมเรียบรอย โดยแจงคะแนนใหนักศึกษาทราบเปนระยะ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใช 

1. คาสถิติ จํานวนนับ 

2. คารอยละ 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการประเมิน นักศึกษาที่มีคะแนนการทํางานและคะแนนเวลา

เรียนผานเกณฑ 80% ของคะแนนเก็บท้ังหมด คือ ควรมีคะแนนงานและ

คะแนนเวลาเรียนรวมกันอยางนอย 28 คะแนน จากกลุมนักศึกษาที่เปน

กลุมเปาหมาย จํานวน 8 คน มีผูผานเกณฑประเมิน 6 คน คิดเปนรอยละ 

80 ของจํานวนนักศึกษา ผูไมผานเกณฑ 2 คน คิดเปนรอยละ 20 ที่ไม

สามารถแกไขไดทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาที่ไมผาน

เกณฑ นักศึกษามีการขาดเรียนบาง ไมสงงานบาง ทํางานเสร็จ ไมเสร็จ เวลา

เกิดความทองถอยในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสงผลถึงการเรียนการสอนที่

ทําคะแนนไดไมดี 
 

ขอเสนอแนะ 

นักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนรูปแบบออนไลน เร่ืองหลักการจัดโตะ

อาหาร วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

คะแนนการทํางานและคะแนนเวลาเรียน ครูผูสอนควรแจงใหครูที่ปรึกษา

ทราบ เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและชวยเหลือนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแกปญหาในการเรียนรูปแบบออนไลน เร่ืองหลักการจัดโตะ

อาหาร วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขางานการโรงแรม กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

2. ไดศึกษาขอมูลที่เปนเคร่ืองมือในการแกปญหา ไปใชในการ

วางแผนชวยเหลือนักศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book)  

เรื่อง บุคลิกภาพของพนักงานบริการ  

สําหรับนักเรยีน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1   

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวณัฎฐวีมล  อาํนวยพร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019: COVID-19) ทําให เกิดการปรับตัวเปนวิถีชีวิตแบบใหม 

(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไมสามารถจัดการเรียน

การสอนแบบปกติได จึงจําเปนตองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน เพื่อใหการเรียนรูเกิดความตอเนื่อง การเรียนการสอนแบบ

ออนไลนมีองคประกอบ ไดแก ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา ส่ือการเรียนและแหลง

เรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการติดตอส่ือสาร ระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอน

มีหลากหลายวิธี ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันได ซ่ึงการ

เรียนการสอนแบบออนไลนมีความจําเปนมากในปจจุบัน เนื่องจากการ

เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะทางดานการส่ือสาร การ

ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรูเทาทันส่ือ เพื่อสงเสริมให

เกิดการเรียนรู 

E-Book หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่จัดทําขึ้นดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรโดยมีจุดประสงค ใหผูอานสามารถอานหนังสือหรือเอกสารจาก

ที่ไหนก็ไดที่สามารถเขาอินเทอรเน็ตไดโดยผานอุปกรณที่ สามารถเขาใช

บริการ E-Book เชน สมารทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอรต้ังโตะ 

(Desktop) และแท็บเล็ต (Tablet) โดยสามารถอานผานทางแอพพลิเคชั่น

หรือผานทางอินเทอรเน็ตโดยสามารถ ดาวนโหลดมาอานที่อุปกรณในชวงที่

ไมมีอินเทอรเน็ตไดหรือสามารถอานผานทางอินเทอรเน็ตโดยไม ตองดาวน

โหลดมาเก็บไวในเคร่ือง อีกทั้ง E-Book ยังมีประโยชนอยางมาก สามารถ

เปนขอมูลดิจิทัลทําใหการเผยแพรนั้นสะดวกสบาย มีความทนทานและดูแล

รักษาไดงายกวาหนังสือธรรมดาทั่วไป รวมถึงพกพา สะดวกมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีขอดีของ E-Book หลายประการ  เชน 1) เปนการรวมส่ือ

แบบตาง ๆ เขาดวยกัน 2) ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 3) สามารถ

เผยแพร หรือกระจายงานไดอยางรวดเร็ว 4) เปนเสมือนหองเรียน หองสมุด 

5) พกพาสะดวก และ 6) สามารถ ปรับปรุงไดตลอดเวลา ซ่ึงจากการที่ E-

Book นั้นสามารถทําอะไรไดมากกวาหนังสือในปจจุบันที่กลาว มาจึงทําให 

E-Book เขามามีบทบาทกับการศึกษามากขึ้น (ไกรพ เจริญโสภา, 2554) 

ในภาคเรียนท่ี 2/2564 ผูสอนมีรายวิชารับผิดชอบสอนวิชาศิลปะ

การใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของนักเรียนระดับ ปวช.1 มี

คําอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่กลาวถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของ

พนักงานบริการไวบางสวน และวิชาบุคลิกภาพสําหรับธุรกิจบริการของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ซ่ึงไมมีหนังสือเรียน นอกจากนั้น ปญหาที่ผานมา

นักเรียน นักศึกษาบางคนไมไดเขาชั้นเรียน ซ่ึงมีทั้งเรียน on line และ on 

site มีปญหาสวนตัวทั้งในดานสัญญาณอินเตอรเน็ตในชวงเวลาเรียน และ

ปญหาการติดเชื้อโควิดถูกกักตัวในโรงพยาบาลในชวงสถานการณดังกลาวทํา

ใหไมสะดวกในการเขาชั้นเรียน หรือปญหาอื่น ๆ 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัย มีแนวคิดที่จะยืดหยุนและเอื้อ

ประโยชนใหกับนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูดวยตนเอง จึงไดพัฒนา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส(E-Book) เร่ือง บุคลิกภาพของพนักงานบริการ สําหรับ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1  แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - Book) เร่ือง การพัฒนา

บุคลิกภาพของพนักงานบริการ สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ 

ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - 

Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E - Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ 

สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  แผนกวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน นักศึกษา แผนก

วิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนใน

ปการศึกษาที่ 2/ 2564  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนนักศึกษาระดับ 

ปวช.1 กลุม 1 จํานวน 38 คน และ ปวส.1 กลุม 3 จํานวน 7 คน รวมเปน  

45  คนซ่ึงเปนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพ

ของพนักงานบริการ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - 

Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ 

3. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

1.1 บุคลิกภาพของพนักงานบริการใหสอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชาและการนําไปใชในสถานประกอบการโรงแรมเพื่อนําไปทําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E - Book)   

1.2 แบบทดสอบ จากเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

เชน การวัดผลการศึกษา ของ รศ.สมนึก ภัททิพยธนี. (2546:1-231) และ

เคร่ืองมือที่มีผูสรางไวแลว 

1.3 แบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของบุญชม ศรี

สะอาด (2543 : 63-70และศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่นๆ ที่วิจัย

คลายคลึงกัน 

1.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - Book)  การใชโปรแกรม Flip 

Book  

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู  และสรางแบบทดสอบ 

3. สรางแบบสอบถามตามโครงสรางและกรอบเนื้อหาวิชาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 

2553) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. สรางส่ือหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส  (E - Book) ด วยการใช

โปรแกรม Flip Alum 

5. ทดลองจัดการเรียนการสอนและใชนวัตกรรมที่สรางขึ้นกับ

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

6. ปรับปรุงนวัตกรรมใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 

7. ทดลองจัดการเรียนการสอนและใชนวัตกรรมที่สรางขึ้นกับ

กลุมตัวอยาง  

8. ทดสอบห ลังเรียน เมื่ อ ได จั ดการเรียนการสอน โดย ใช

กระบวนการและนวัตกรรมที่สรางขึ้น 

9. วิเคราะหผลโดยใชสถิติพื้นฐาน     
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 45 ฉบับ ใหกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนระดับ ปวช.1 จํานวน  38 คน นักศึกษา ปวส.1 จํานวน 7  คน  

2. จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวรอรับคืนดวย

ตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามต้ังแตวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ถึง

วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 45 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100         

3. นําแบบสอบถามดังกลาวมาดําเนินการคิดวิเคราะหตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห

ขอมูลเปนคารอยละ (%) และคาเฉล่ีย ( X )  

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

วิเคราะหเปนคารอยละ 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหเปน

คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมาย (บุญ

ชม ศรีสะอาด.  2545 : 103)  ดังนี้ 

         คะแนน        ระดับความพึงพอใจ 

            5             พึงพอใจมากที่สุด 

            4             พึงพอใจมาก 

            3             พึงพอใจปานกลาง 

            2             พึงพอใจนอย  

1         พึงพอใจนอยที่สุด 

การแปลความหมายคาเฉล่ียกําหนดเกณฑไดดังนี้ (บุญชม ศรี

สะอาด.2553:99-100) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพ

ของพนักงานบริการ สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประกอบดวย  

7 บทเรียน ไดแก บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บทที่ 2 บุคลิกภาพ

ของผูใหบริการ บทที่ 3 หลักการใหบริการและการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา บทที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพดานการแตงกาย บทที่ 5 บุคลิกภาพใน

การปฏิบัติบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บทที่ 6 มารยาทและการวางตัวของผู

ใหบริการ บทที่ 7 มารยาทในงานเล้ียงและการรับประทานอาหารแบบสากล 
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2. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนดวย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E - Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน

บริการ สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  แผนกวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 24.27 คิดเปนรอยละ 80.89 แสดงวานักเรียน 

นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ เปนไป

ตามเกณฑ รอยละ  80 ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานที่ต้ังไว 

3. นั ก เรียน  นั ก ศึกษามี ความพึ งพอ ใจต อการใชหนั ง สือ

อิเล็กทรอนิกส(E - Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ 

สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  แผนกวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D 

=0.50) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด  3  ดาน  ไดแก ดานการประเมินผล ( X  = 4.80, S.D =0.50)  

ดานเนื้อหาครบถวน  สมบูรณ ( X  = 4.60, S.D =0.35)  และดานการใช

งาน ( X  = 4.53, S.D =0.38) ตามลําดับ รองลงมา เปนดานการนําเสนอ 

( X  = 4.20, S.D =0.84)  และดานการออกแบบ ( X  = 4.07, S.D =0.49)   
 

ขอเสนอแนะ 

1. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ควรศึกษาเนื้อหา 

และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางการพิจารณาเลือกรูปแบบ

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสม นาสนใจ เรียนรู ฉะนั้น

สามารถปรับปรุงและเพิ่มเติม ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ใหมากขึ้น

เพื่อใหครูนักเรียนรวมถึงผูที่สนใจสามารถนําส่ือประกอบการเรียนการสอน

ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ไป ใชในการเรียนรูชวยแกไขปญหา

ในการเรียนการสอนนักเรียนไมสามารถเขาชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนดดวย

เหตุผลสวนตัวเชน  การถูกกักตัวเพราะติดโควิดและมีอาการไข  ไมได

เติมเน็ตทําใหไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตในการเขาเรียน ลาปวย และลากิจ

ดวยเหตุผลปญหาสวนตัว 

3. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ในเนื้อหา

รายวิชาอื่นๆตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส  (E - Book) เร่ือง การพัฒนา

บุคลิกภาพของพนักงานบริการ สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 

และ ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

2. ไดทราบความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - Book) 

เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ สําหรับนักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

3. ไดนําไปปรับปรุงแกไขและนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E - 

Book) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการไปพัฒนาและใชกับ

หองอื่นตอไป 

_______________________________________________________ 

 

 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

โดยใชระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) แกปญหา 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววริยา  อาหลี 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโนมการพัฒนาที่ดี

ขึ้น มีหลากหลายรูปแบบซ่ึงเกิดจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ

ส่ือสารที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เปนการส่ือสารที่ไรพรมแดน ซ่ึงเราทุกคน

สามารถติดตอ พูดคุย สืบคนขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต

ยูทูป อีเมล หรือผานการส่ือสารแบบสังคมออนไลนที่ทุกคนเรียกวาsocial”`

เชน“เฟซบุก ไลนตางๆ ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดมี

การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอโดยมหาวิทยาลัย

ตางๆ ไดนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยในดานการบริหารงานในโรงเรียน 

การพัฒนาส่ือการสอนเพื่อนํามาใชใน การสอนในหองเรียนการใชหองเรียน

ออนไลน ซ่ึงในปจจุบันมีหลากหลายชองทางสําหรับการจัดการเรียแบบ

ออนไลนรู เชนGoogle Classsroom ระบบหองเรียนออนไลนท่ีใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศ

ของไทย มี คุณสมบั ติ เปนระบบชั้น เรียนออนไลน  LMS= (Learning 

Management System) ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการ

การเรียนการสอนแบบหองเรียกลับทางFlipped( Classroom) และมุง

สงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนสามารถออกแบบ

การเรียนการสอน ที่มีความยืดหยุนเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนไดอยางสะดวกซ่ึงไดรับผลตอบรับอยางดีจากผูเรียน แตอยางไรก็ตาม 

ระบบการศึกษาของไทยก็ยังคงมีจุดออนในดานการจัดการเรียนรู ซ่ึงในการ

พัฒนาระบบกรศึกษานั้น รัฐบาลหรือผูบริหารสถานศึกษาจําเปนที่จะตองมุง

สงเสริมใหผูเรียนมีความรูพรอมในดานและทักษะตางๆที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิตทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่เชน21เชน ทักษะดานภาษา 

ทักษะการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะชีวิต ซ่ึงจําเปนจะตองใหผูเรียน

สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได รวมถึงกระตุนใหผูเรียนได

แสดงออก ซ่ึงความคิดสรางสรรคในการเรียนรูเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและ อารมณซ่ึงในการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนไดแสดง

ศักยภาพของตนตาม 

จุดประสงคการเรียน รูแตละระดับโดยยึดห ลักวา ผู เรียนมี

ความสําคัญที่สุดคอมพิวเตอรไดเทคโนโลยีมีบทบาทโดยตรงกับการจัด

การศึกษาในปจจุบัน โดยสามารถแสดงขอมูลขาวสารไดทั้งในรูปแบบของ 

เสียง ขอมูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอการเรียนรูในยุคใหมประสบ

ความสําเร็จอยางทําใหรวดเร็ว(ยืน และสมชาย, 2546) และการจัดการ

เรียนรูในปจจุบัน นอกจากครูจะเปนผูบรรยายในชั้นเรียนแลว มีกิจกรรมอีก

หลากหลายรูปแบบที่ไดนํามาจัดการเรียนรูก็ใหสอดคลองกับทักษะการ 

เรียนรูในศตวรรษที่21ซ่ึงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนเปนผูทํา

กิจกรรมและครูเปนเพียงที่ ปรึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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โดยใชระบบหองเรียนออนไลน  Google Classsroom ก็ เปนอีกหนึ่ ง

แนวทางของการจัดเรียนการสอนแบบใหม โดยใหผูเรียน “เรียนที่บานทํา

การบาน ที่โรงเรียน” ซ่ึงเปนการนําส่ิงเดิมที่ทําในชั้นเรียนไปทําที่บาน และ

นําส่ิงที่ไดรับมอบหมายใหทําที่บานมาทําที่หองเรียนหรือโรงเรียนแทนเนน

ใหครูอยูในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาตางๆโดยไม เพราะ ผูเรียนสามารถศึกษา

เนื้อหานั้นๆ ดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน โดยใช

ระบบหองเรียนออนไลน Google Classsroom 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบออนไลน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจาก

การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน โดยใชระบบหองเรียนออนไลน 

Google Classsroom 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 115 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรราช จํานวน 86 คน ตาม

ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan. 1970)  โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Google Classsroom และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

เอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบแบบออนไลน 

2. วิเคราะหเนื้อหา สาระสําคัญของวิชารายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิง

พาณิชย นําผลการวิเคราะหไปสรางแบบทดสอบออนไลนแบบปรนัยแบบ 4 

ตัวเลือก 

3. สรางแบบทดสอบออนไลน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ ให

ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหาวัตถุประสงคมาใชเปนแบบทดสอบ 
 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนแบบรวมมือเพื่อกาํหนดเปนนิยามศัพทเฉพาะ ตลอดจน

วิธีการสรางแบบสอบถามแบบออนไลน 

2. สรางขอคําถามความพึงพอใจใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกตองเหมาะสมทางดาน

ภาษา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอความ ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป 

จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรับปรุงหรือแกไขถอยคําและเรียงลําดับเร่ือง

ของแบบสอบถามใหเหมาะสม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช .(try.out).กับ

นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

5. นําผลของการทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Item-

Total Correlation) โดยการหาคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวมเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป  

6. นําผลของการทดสอบไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 

งานวิจัยนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 

7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรียมการทดลอง 

1.1 ผูวิจัยไดสรางแบบเรียนออนไลน เร่ือง การทําเคร่ืองด่ืมยอด

นิยม รายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชยที่อยูในรูปแบบการเรียนรูออนไลนโดยใช 

Google Classsroom สรางเป นหองเรียนออนไลน  และมีการจัดทํ า

แบบทดสอบทายบทในรูปแบบออนไลนโดยใช google form 

1.2 กําหนดระยะเวลาในการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่

ไดทําขึ้น 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใหนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบเปน

ขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2.2 ดําเนินการทดลอง โดยใหศึกษาเรียนแบบออนไลนบน 

Google Classsroom เร่ืองการทําเคร่ืองด่ืมยอดนิยม โดยหลังจากเรียนแต

ละหนวยการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบท โดยใช

แบบทดสอบออนไลน และบันทึกผลคะแนน จากแบบทดสอบระหวางเรียน

และบันทึกผลการเรียนในแตละสัปดาห 

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบเปนขอสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2.4 ประเมินความพึงพอใจโดยใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบ

วัดความพึงพอใจของ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom เพื่อเก็บขอมูลวิเคราะหและแปลผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 กอนและหลังการเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูออนไลนดวย Google Classsroom เร่ือง เคร่ืองด่ืมยอดนิม โดย

ใชสถิติ Paired – samples Test 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 
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Google Classsroom เร่ืองเคร่ืองด่ืมยอดนิยมโดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนท่ีไดนําเสนอแลวนั้น ปรากฏ

ผลการวิจัย ดังนี้  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom ในรายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวา กอนเรียน ความ

พึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom โดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนดานชวยใหผูเรียน

พัฒนาส่ือการเรียนรูที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. .การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทําใหผูเรียนสามารถใช

เวลาในการเรียนรูไดไมจํากัด 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

โดยใชระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสิรารัตน  สงเทพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโนมการพัฒนาที่ดี

ขึ้น มีหลากหลายรูปแบบซ่ึงเกิดจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ

ส่ือสารที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เปนการส่ือสารที่ไรพรมแดน ซ่ึงเราทุกคน

สามารถติดตอ พูดคุย สืบคนขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต

ยูทูป อีเมล หรือผานการส่ือสารแบบสังคมออนไลนที่ทุกคนเรียกวาsocial”`

เชน“เฟซบุก ไลนตางๆ ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดมี

การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอโดยมหาวิทยาลัย

ตางๆ ไดนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยในดานการบริหารงานในโรงเรียน 

การพัฒนาส่ือการสอนเพื่อนํามาใชใน การสอนในหองเรียนการใชหองเรียน

ออนไลน ซ่ึงในปจจุบันมีหลากหลายชองทางสําหรับการจัดการเรียแบบ

ออนไลนรู เชนGoogle Classsroom ระบบหองเรียนออนไลนท่ีใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศ

ของไทย มี คุณสมบั ติ เปนระบบชั้น เรียนออนไลน  LMS= (Learning 

Management System) ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการ

การเรียนการสอนแบบหองเรียกลับทางFlipped( Classroom) และมุง

สงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนสามารถออกแบบ

การเรียนการสอน ท่ีมีความยืดหยุนเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนไดอยางสะดวกซ่ึงไดรับผลตอบรับอยางดีจากผูเรียน แตอยางไรก็ตาม 

ระบบการศึกษาของไทยก็ยังคงมีจุดออนในดานการจัดการเรียนรู ซ่ึงในการ

พัฒนาระบบกรศึกษานั้น รัฐบาลหรือผูบริหารสถานศึกษาจําเปนที่จะตองมุง

สงเสริมใหผูเรียนมีความรูพรอมในดานและทักษะตางๆที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิตทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่เชน21เชน ทักษะดานภาษา 

ทักษะการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะชีวิต ซ่ึงจําเปนจะตองใหผูเรียน

สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได รวมถึงกระตุนใหผูเรียนได

แสดงออก ซ่ึงความคิดสรางสรรคในการเรียนรูเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและ อารมณซ่ึงในการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนไดแสดง

ศักยภาพของตนตาม 

จุดประสงคการเรียน รูแตละระดับโดยยึดห ลักวา ผู เรียนมี

ความสําคัญที่สุดคอมพิวเตอรไดเทคโนโลยีมีบทบาทโดยตรงกับการจัด

การศึกษาในปจจุบัน โดยสามารถแสดงขอมูลขาวสารไดทั้งในรูปแบบของ 

เสียง ขอมูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอการเรียนรูในยุคใหมประสบ

ความสําเร็จอยางทําใหรวดเร็ว(ยืน และสมชาย, 2546) และการจัดการ

เรียนรูในปจจุบัน นอกจากครูจะเปนผูบรรยายในชั้นเรียนแลว มีกิจกรรมอีก

หลากหลายรูปแบบที่ไดนํามาจัดการเรียนรูก็ใหสอดคลองกับทักษะการ 

เรียนรูในศตวรรษที่21ซ่ึงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนเปนผูทํา

กิจกรรมและครูเปนเพียงที่ ปรึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

โดยใชระบบหองเรียนออนไลน  Google Classsroom ก็ เปนอีกหนึ่ ง

แนวทางของการจัดเรียนการสอนแบบใหม โดยใหผูเรียน “เรียนที่บานทํา

การบาน ที่โรงเรียน” ซ่ึงเปนการนําส่ิงเดิมที่ทําในชั้นเรียนไปทําที่บาน และ

นําส่ิงที่ไดรับมอบหมายใหทําที่บานมาทําที่หองเรียนหรือโรงเรียนแทนเนน

ใหครูอยูในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาตางๆโดยไม เพราะ ผูเรียนสามารถศึกษา

เนื้อหานั้นๆ ดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน โดยใช

ระบบหองเรียนออนไลน Google Classsroom 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบออนไลน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจาก

การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน โดยใชระบบหองเรียนออนไลน 

Google Classsroom 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 111 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรราช จํานวน 35 คน  โดย

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Google Classsroom และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

เอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบแบบออนไลน 

2. วิเคราะหเนื้อหา สาระสําคัญของวิชารายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิง

พาณิชย นําผลการวิเคราะหไปสรางแบบทดสอบออนไลนแบบปรนัยแบบ 4 

ตัวเลือก 

3. สรางแบบทดสอบออนไลน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ ให

ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหาวัตถุประสงคมาใชเปนแบบทดสอบ 
 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนแบบรวมมือเพื่อกาํหนดเปนนิยามศัพทเฉพาะ ตลอดจน

วิธีการสรางแบบสอบถามแบบออนไลน 

2. สรางขอคําถามความพึงพอใจใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกตองเหมาะสมทางดาน

ภาษา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอความ ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป 

จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรับปรุงหรือแกไขถอยคําและเรียงลําดับเร่ือง

ของแบบสอบถามใหเหมาะสม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช .(try.out).กับ

นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

5. นําผลของการทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Item-

Total Correlation) โดยการหาคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวมเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป  

6. นําผลของการทดสอบไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 

งานวิจัยนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 

7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรียมการทดลอง 

1.1 ผูวิจัยไดสรางแบบเรียนออนไลน เร่ือง การทําเคร่ืองด่ืมยอด

นิยม รายวิชาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชยที่อยูในรูปแบบการเรียนรูออนไลนโดยใช 

Google Classsroom สรางเป นหองเรียนออนไลน  และมีการจัดทํ า

แบบทดสอบทายบทในรูปแบบออนไลนโดยใช google form 

1.2 กําหนดระยะเวลาในการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่

ไดทําขึ้น 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใหนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบเปน

ขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

2.2 ดําเนินการทดลอง โดยใหศึกษาเรียนแบบออนไลนบน 

Google Classsroom เร่ืองการทําเคร่ืองด่ืมยอดนิยม โดยหลังจากเรียนแต

ละหนวยการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบท โดยใช

แบบทดสอบออนไลน และบันทึกผลคะแนน จากแบบทดสอบระหวางเรียน

และบันทึกผลการเรียนในแตละสัปดาห 

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบเปนขอสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

2.4 ประเมินความพึงพอใจโดยใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบ

วัดความพึงพอใจของ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom เพื่อเก็บขอมูลวิเคราะหและแปลผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 กอนและหลังการเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูออนไลนดวย Google Classsroom เร่ือง เคร่ืองด่ืมยอดนิม โดย

ใชสถิติ Paired – samples Test 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 หลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

Google Classsroom เร่ืองเคร่ืองด่ืมยอดนิยมโดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ไดนําเสนอแลวนั้น ปรากฏ

ผลการวิจัย ดังนี้  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom ในรายวิชาศิลปะการตกแตงอาหาร ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวา กอนเรียน ความ

พึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

Classsroom โดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนดานชวยใหผูเรียน

พัฒนาส่ือการเรียนรูที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. .การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทําใหผูเรียนสามารถใช

เวลาในการเรียนรูไดไมจํากัด 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการทองเท่ียว 

 

การลดภาระการบานของนักเรยีนระดบั ปวช.3 การทองเทีย่ว 

ในชวงการเรยีนการสอนแบบออนไลน 

โดยวิธีการบูรณาการรวมหลายวิชา 1 ชิ้นงาน 
 

ผูวิจัย นางสาวพรศรี  สุขสบาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (พัฒนาการทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําให

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อโรค และในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนนั้น ครูแตละรายวิชาอาจจําเปนตองมีการบานใหนักเรียนทําเพื่อ

เปนการสรางความเขาใจยิ่งขึ้นและเปนการทบทวนเนื้อหาการเรียน จึงอาจ

ทําใหนักเรียนมีการบานเพิ่มขึ้น 

ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดทําวิจัยเร่ืองการลดภาระการบานของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 การทองเที่ยว ในชวงการเรียนการสอนออนไลน โดยวิธีการบูร

ณาการรวมหลายวิชา 1 ชิ้นงาน เพราะนอกจากนักเรียนจะไดลดจํานวน

การบานลงแลว ยังเปนการกระตุนใหนักเรียนทํางานสงครู เพราะการสงงาน 

1 ชิ้น จะทําใหนักเรียนไดคะแนนในหลายวิชา แตหากนักเรียนไมสงจะทําให

เสียคะแนนในหลายวิชาเชนกัน จึงถือเปนการสรางความตระหนักและเปน

การกระตุนการสงงานของนักเรียนอีกวิธี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อลดภาระการบานของนักเรียนในชวงการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน 

2. เพื่อเปนการกระตุนการสงงานของนักเรียน 
 

ประชากร 

นักเรียนระดับ ปวช.3 การทองเที่ยว จํานวน 31 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบฟอรมบันทึกการสงงาน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นเอง ในรูปแบบ

ของแบบฟอรมบันทึกการสงงานของนักเรียนในรายวิชามาตรฐานการ

ทองเที่ยว โดยเปรียบเทียบกันระหวาง 1. ชิ้นงานท่ีไมไดบูรณาการกับวิชา

อื่น และ 2. ชิ้นงานที่บูรณาการรวมกับวิชาอื่น 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 การ

ทองเที่ยว จํานวน 2 วิชา คือ รายวิชามาตรฐานการทองเที่ยว และ รายวิชา

การทองเที่ยวชุมชน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหจากจํานวนนักเรียนที่สงชิ้นงาน

ของนักเรียนในรายวิชา 2 วิชา คือ รายวิชามาตรฐานการทองเที่ยว และ 

รายวิชาการทองเที่ยวชุมชน  ซ่ึงเปน 2 รายวิชา ที่ไดบูรณาการรวมกันใน

การลดภาระการบานของนักเรียนโดยวิธีการบูรณาการรวมหลายวิชา 1 

ชิ้นงาน โดยเปรียบเทียบกันระหวาง 1.ชิ้นงานที่ไมไดบูรณาการกับวิชาอื่น 

และ 2.ชิ้นงานที่บูรณาการรวมกับวิชาอื่น 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์การลดภาระการบานของนักเรียนระดับ ปวช.3 การ

ทองเที่ยว ในชวงการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยวิธีการบูรณาการรวม

หลายวิชา 1 ชิ้นงาน ปรากฏวาชวยลดการบานใหนักเรียนไดรอยละ 100 

และการบูรณาการรวมหลายวิชา 1 ชิ้นงาน สงผลใหนักเรียนแตละคนสง

ชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตไดจากในแบบฟอรมบันทึกการสงงานของ

นักเรียน หากงานชิ้นใดที่ เปนชิ้นงานที่บูรณาการรวมกับรายวิชาอื่นๆ 

นักเรียนจะใหความสําคัญและสงชิ้นงานครบทุกคน เนื่องจากนักเรียนเห็น

ความสําคัญวาการสงชิ้นงานเพียง 1 ชิ้น แตจะทําใหนักเรียนไดคะแนนถึง 2 

วิชา   
 

ขอเสนอแนะ 

 การบูรณาการชิ้นงานในแตละรายวิชา ครูผูสอนควรมีการ

ปรึกษาหารือเพื่อหาความเหมาะสมของชิ้นงานกับรายวิชาที่บูรณาการ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ลดภาระการบานใหแกนักเรียน 

2. กระตุนใหนักเรียนสงชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาทักษะการออกแบบรายการนําเที่ยวของผูเรยีน  

วิชาปฏิบตัิการจดันําเทีย่ว โดยประยกุตใชวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน  

(Creativity Based Learning: CBL) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวรณัน  พงษจีน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การสอนแบบครูเปนศูนยกลางนี้ฝงรากลึกในสังคมไทยมาอยาง

ยาวนาน ดังที่ทิศนา แขมมณี (2559 : 113) กลาววา การจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะที่ครูเปนศูนยกลางนั้น ยึดครองอํานาจใน การเรียนของ

ผูเรียนมานาน การเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวยังคงมีอยูในประเทศ

ไทยที่ผูสอนมักใชการสอนที่ครูเปนศูนยกลาง ผูสอนเปนผูถายทอดเพียงฝาย

เดียวโดยใชวิธีการบรรยาย (Lecture) เปนหลัก เนนใหผูเรียนทองจํา อีกทั้ง

บางรายวิชายังเปนวิชาที่มีเนื้อหามาก จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูเรียนเกิดความ

เบื่อหนายในการเรียน การบรรยายเปนวิธีสอนที่ตองอาศัยความสามารถของ

ผูบรรยาย ถาผูบรรยายไมมีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผูเรียน ผูเรียนอาจ
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ขาดความสนใจได ดวยเหตุดังกลาวนักการศึกษาจึงคิดคนและสรางรูปแบบ

การสอนใหม (new learning model) ออกมาหลายรูปแบบใชแทนการ

สอนแบบเดิม ศึกษาแบบบอกเลาและการสอบแบบทองจํา นอกจากจะไมชวย

สงเสริมความคิดสรางสรรคแลว ยังเปนการทําลายความคิดสรางสรรคอีกดวย 

(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย 25. : 2558) นอกจากนี้ การสอนรูปแบบใหมๆ ยังชวย

ใหผูเรียนใชทักษะตางๆ โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่ ตองให

เกิดการมีสวนรวมเชิงลึกในกระบวนการจัดการเรียนรูผานนักเรียนและครู 

การมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหเกิดการสรางสรรคอยางไมมีขอจํากัด  

จากประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย ซ่ึงได

ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในรายวิชา    ธุรกิจทองเท่ียว ระดับ ปวช.2 ในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 พบวาผูเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ทักษะในการคิดสรางสรรค ทักษะในการส่ือสารและนําเสนอผลงาน รวมทั้ง

ขาดทักษะในการทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใน

อนาคต ดังนั้นผูจัดทําวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะประยุกตใชเทคนิค วิธีการ 

และกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based 

Learning: CBL) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบรายการนําเที่ยวของผูเรียน 

ในรายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยวของผูเรียน ซ่ึงเปนการสอนรูปแบบใหม

สําหรับศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายไมยึดติดกับวธิีใดวิธหีนึ่งและเนนให

ผูเรียนมีทักษะมากกวามีแคความรูแบบเดิม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสาขางานการ

ทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการจัดนําเท่ียว ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 

2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคในการออกแบบรายการนํา

เที่ยวตามเกณฑการประเมินจากครูผูสอน 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิจัยในคร้ังนี้   คือ  ผูเรียนสาขางานการ

ทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการจัดนําเท่ียว ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนสาขางานการ

ทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการจัดนําเท่ียว ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity 

Based Learning: CBL) ในหนวยชื่อ “การออกแบบรายการนําเที่ยว” 

รายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

2.  แบบทดสอบ TCT-DP (ประเมินทักษะความคิดสรางสรรค) 

3.  ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการสอนแบบสรางสรรค

เปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการสอน

แบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ขึ้นเองโดยมี

ขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

2. ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของ Jellen and 

Urban ชื่ อ ว า  TCT-DP ( The Test for Creative Thinking Drawing 

Production) ปรับปรุงโดย ขจรพงษ รวมแกว (2559)  

มาใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบบทดสอบ TCT-DP นี้ไดรับการยอมรับวา

เปนแบบทดสอบที่สามารถนํามาใชวัดไดกับทุกเพศไดทุกวัย (Jellen and 

Urban, 1989, pp. 78-86) มีเกณฑที่แนชัดในการประเมินและ 

ไดผานการหาคุณภาพจากผู เชี่ยวชาญโดยแบบทดสอบสามารถนํา

แบบทดสอบนี้ ไปใชไดจริง มีความนาเชื่อถือ โดยมีขั้นตอนการสราง

แบบทดสอบ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

การสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค และการใหคะแนนแบบทดสอบ

ความคิดสรางสรรค 

2.2 นําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคTCT-DP ของ Jellen 

and Urban ที่ปรับปรุงโดย ขจรพงษ รวมแกว (2559) มาใช 

2.3 สรุปผล โดยใชเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบ TCT-DP 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรค เปนฐาน 

(Creativity Based Learning: CBL) ในหนวยชื่อ “การออกแบบรายการนํา

เที่ยว” รายวิชาปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

2.  ดําเนินการสอนแบบ CBL ผูสอนจะเปล่ียนบทบาทจากการเปน

ผูสอนบรรยายเนื้อหาตางๆอยางละเอียด มาเปนผูอํานวยการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู แปลงจาก Lecturer มาเปนFacilitator และวิธีการสอนทําโดย

กระบวนการ 5 ขอ (Process) และบรรยากาศ 9 ขอ (Context)  

3.  สรุปและประเมินผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2  ขอมูลความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปน

ฐาน (Creativity Based Learning: CBL) 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

1.  คารอยละ  

2.  คาเฉล่ีย ( X )  

3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.  สถิติทดสอบคาที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบกอนเรียน มีคะแนน

เฉล่ีย เทากับ 37.85 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 53.88 และเมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
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นักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

ผลสัมฤทธิท์าง  การเรียนของผูเรียน จํานวน 34 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ปฏิบัติการจัดนําเท่ียว พบวา มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 26.47 มีผลการเรียนระดับ 3.5 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

29.41 ผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.77 ผลการ

เรียนระดับ 2.5 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.71 มีผลการเรียนระดับ 2 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.94 มีผลการเรียนระดับ 1.5 จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2.94 และมีผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 11.76 โดยมีผลการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไปจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

85.30  

2. ผลการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของผูเรียนจากแบบทดสอบ 

TCT-DP ซ่ึงคะแนนเต็ม   72 คะแนน คะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 34.85 

คะแนน คิดเปนรอยละ 48.40 สามารถแปรผลไดวา ความคิดสรางสรรค

กอนเรียนโดยรวมอยูระดับปานกลาง ในสวนของคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 

เทากับ 53.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.64 แปรผลไดวา ความคิด

สรางสรรคหลังเรียนโดยรวมอยูระดับสูง 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 

(Creativity Based Learning: CBL) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.66,SD=0.55) รองลงมาคือ 

ดานบรรยากาศในการเรียน มีความพึ งพอใจอยู ในระดับมากที่ สุด 

( X =4.55,SD=0.60) และดานเนื้อหา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( X =4.39, SD=0.57) ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

วิธีสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (CBL) ในขั้นกระตุนความสนใจ ถา

ใชเปนเกม เกมทายคํา ทายรูปภาพ นักเรียนจะสนุกและชอบมาก เพราะมีสวน

รวมในการเรียนรูและสงเสริมทักษะการคิดจึงทําใหมีความต่ืนตัวที่จะเรียนรู

เนื้อหาตอไป สวนขั้นคนและคิด ครูผูสอนควรเดินไปทุกกลุม ทุกคนเพื่อให

คําปรึกษาและขอเสนอแนะ ถามีคําถาม ครูควรตอบดวยคําถาม เพื่อสงเสริม

ใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด และเมื่อนักเรียนถาม ครูควรใหความสนใจตอ

คําถามแปลก ๆ ของนักเรียนดวยการตอบคําถามอยางมีชีวิตชีวา โดยใหคําชม

ตอความคิดที่แปลก แตกตาง และครูไมควรเนนคําตอบที่ถูกตองเพียงอยาง

เดียว 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนสาขางานการทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ

จัดนําเที่ยว รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือมีผลการเรียน

ในระดับ 2 ขึ้นไป 

2. ผูเรียนรอยละ 80 มีทักษะความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

รายการนําเที่ยวผานตามเกณฑการประเมินจากครูผูสอนในระดับ ดี ขึ้นไป 

3.  ผูเรียนมีความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการสอนแบบสรางสรรค

เปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) อยูในระดับ ดี 

______________________________________________________ 
 

 

 

 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการทองเที่ยว 

ที่สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา 

วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวชิา 30700-0002 
 

ผูวิจัย นางนริศรา  สงวนคํา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

สาขางาน การทองเที่ยว 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะตอง

พัฒนากําลังคนใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก 

จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ.2550-2564) มีแผนการผลิต

และพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

ของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจาก

แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ 

“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหาตามตํารา 

(Content) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดแนะนําวา ผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 

3 กลุม ไดแก ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาน

ออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อการทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการ

ทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห การคิด

สรางสรรค การทํางานเปนทีม และการส่ือสาร ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ 

ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ 

การเรียนการสอนในรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 30700-0002 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการ

ทองเที่ยว และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 แบงคะแนน

ออกเปน 2 สวน คือ คะแนนที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด โดยในรอยละ 80 ไดจากการเก็บคะแนน

โดยการทดสอบเปนรายหนวยการเรียนรู และงานที่มอบหมายใหนักศึกษา

ทําสง เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและทบทวนบทเรียนที่ผานมา 

ครูผูสอนไดกําหนดงานใหนักศึกษาทําในคาบเรียนหรือฝกทําหลังจากที่เรียน

เนื้อหานั้น ๆ เสร็จแลว ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน 

เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนงานที่มอบหมายแลว ยังมีผลตอการเรียน

การสอนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากงานที่มอบหมายใหทําจะเปนการ

ประเมินความรูความเขาใจในบทเรียนของนักศึกษาวามีมากหรือนอย

เพียงใด อีกทั้งยังเปนการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาไดอีก

ทางหนึ่ง ถาหากนักศึกษาไมไดทําใบงานที่ครูผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาก็

จะขาดคะแนนเก็บในสวนนั้น และครูจะไมสามารถประเมินความรูความ

เขาใจของนักศึกษาได ซ่ึงครูผูสอนสังเกตและพบวา มีนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานการทองเที่ยว และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการโรงแรม ที่

สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา 

จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นในการ

หาสาเหตุของการสงงานไมตรงตามกําหนด ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานการทองเที่ยว และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการโรงแรม ที่

เรียนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อใชเปนแนวทางใน
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การแกปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมความรับผิดชอบให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสงงานไมตรงตามกําหนด 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว 

2. เพื่อหาสาเหตุการสงงานไมตรงตามกําหนด ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว 

3. เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหากระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการทองเที่ยว จํานวน 8 คน และสาขาการโรงแรม 

จํานวน 7 คน รวมจํานวน 15 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขางานการทองเที่ยว ไดจากการสุมแบบเจาะจง  จํานวน 8 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขา

งานการทองเที่ยว ที่สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา รหัสวิชา 30700-0002 

รายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่

ผูวิจัยสรางจาก แนวคิด ทฤษฎ ี ตํารา และผลงานวจิัยที่เกีย่วของ โดยมี

ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. วิเคราะหลักษณะของขอมูลท่ีตองการ จากวัตถุประสงคของ

การวิจัย แลวนํามากําหนดโครงสรางเนื้อหาแบบสอบถาม 

2. กําหนดรูปแบบของคําถาม โดยศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม

จากตํารา งานวิจัย และการสํารวจตาง ๆ ที่มีเนื้อหาที่สอดคลองกัน 

3. การหาคาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวิจัย โดยตรวจสอบ

ความถูกตองใชไดของเคร่ืองมือเกี่ยวกับการวิเคราะหวาเนื้อหาของเคร่ืองมือ

มีเนื้อหาของขอคําถามวัดไดตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ตองการวัดหรือไม 

แลวนําเอาขอวิจารณเหลานั้นมาพิจารณาแกไขคําถามใหเหมาะสมตอไป 

4. ทดลองใชและปรับปรุงแบบสอบถาม 

5. พิมพแบบสอบถามฉบับจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว ที่สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา ของรายวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2564 ทั้งหมด จํานวน 8 คน เพื่อหาสาเหตุของการสงงานไมตรงตามกําหนด 

2. ดําเนินการหาคาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแตละขอดวยการ

ประมวลขอมูลที่ไดมา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐาน 

คาความถี่ และคารอยละ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการ

ทองเที่ยว ที่สงงานไมตรงตามกําหนด ของรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม ใชคาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว ที่สงงานไมตรงตามกําหนด 

ของรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม แสดงใหเห็นวา 

ความคิดเห็นที่ไมสงงานตามกําหนด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

แสดงความคิดเห็นเปนรายขอไดดังน้ี ไมมีคอมพิวเตอรในการทํางาน มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.63 รองลงมาคือ ติดงานในรายวิชาอื่น ๆ คาเฉล่ีย 4.00 

งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป คาเฉล่ีย 3.13 ชวยเหลืองานผูปกครอง 

คาเฉล่ีย 2.75 ใบงาน/ชิ้นงาน สูญหายหรือไมไดบันทึก คาเฉล่ีย 2.50 ครูให

เวลาในการทําใบงาน/ชิ้นงาน นอยเกินไป คาเฉล่ีย 2.13 ครูอธิบายเร็ว

เกินไป คาเฉล่ีย 1.75 นักศึกษาไมเขาใจคําส่ังที่ไดรับมอบหมาย คาเฉล่ีย 

1.75 งานที่ไดรับมอบหมายยาก ไมสามารถทําได คาเฉล่ีย 1.63 และงานที่

ไดรับมอบหมายไมนาสนใจ คาเฉล่ีย 1.50 ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรเนนย้ําเร่ืองการสงงานของผูเรียน วาควรสงงาน

ใสในอัลบั้มของกลุม Application Line เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย และ

สามารถยอนกลับมาดูงานที่นักเรียนสงได 

2. ครูผูสอนควรประเมินปริมาณงานใหสอดคลองกับเวลาและ

ความพรอมของนักศึกษาแตละคนในงานทําชิ้นงาน/ใบงาน 

3. ครูผูสอนควรคํานึงถึงความพรอมในการทํางาน/ชิ้นงานของ

นักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงความคิดเห็นของการสงงานไมตรงตามกําหนด ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว 

2. ทราบสาเหตุการสงงานไมตรงตามกําหนด ของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว 

3. เปนแนวทางในการแกปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปที ่2 สาขาวชิาการทองเที่ยว 

ในรายวิชามัคคุเทศก รหัสวชิา 20702-2008 

โดยใชวธิีการจัดการเรยีนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมตุ ิ
 

ผูวิจัย นายสุริยะ  ศรีทันเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะเปนการเรียนเกี่ยวกับ

ทฤษฎี และมีการปฏิบัติท่ีนักเรียนจะตองแสดงออกถึงความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับรายวิชามัคคุเทศก ครูผูสอนจึงมุงเนนใหนักเรียน แสดงความคิดเห็น

หรือนําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน เพื่อเปนการแลกเปล่ียน

ขอมูลและนําไปสูการปฏิบัติงานรายบุคคล และการปฏิบัติงานกลุม ซ่ึงแสดง

ใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาการเรียน มุงไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และจากการจัดการเรียนการสอนพบวานักเรียนสวนใหญขาดการแสดงออก 

ระหวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน 

ขาดความมั่นใจ พูดเสียงไมดัง ไมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุม  

รวมถึงลักษณะบุคลิกภาพทาทาง  ปญหาดังกลาวอาจสงผลใหนักเรียนการ

กลาแสดงออกรวมไปถึงรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกดวย ผูวิจัยจึงคนหา

วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนกลาแสดงออกในดานตาง ๆ 

และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พรอมทั้งพัฒนา

พฤติกรรมการกลาแสดงออกและบุคลิกภาพที่ดี ของนักเรียน ในรายวิชา

มัคคุเทศก  โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน ปวช.2 

สาขาวิชาการทองเที่ยว  ในรายวิชามัคคุเทศก รหัสวิชา 207022008 โดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว  รายวิชามัคคุเทศก รหัสวิชา 20702-

2008 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 35 คน 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ในคร้ังนี้   คือ  นัก เรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่  2 สาขาวิชาการทองเที่ยว  ในรายวิชา

มัคคุเทศก รหัสวิชา 20702-2008 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  

จํานวน 6 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กิจกรรมฝกการแสดงออกโดยใชวิธีแสดงบทบาทสมมติ 

 2. แบบประเมินพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนการสอนวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

2. ออกแบบการประเมินพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

2. กําหนดหัวขอเร่ืองโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน   

3. กําหนดการใหคะแนนแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการ

กลาแสดงออก  โดยพิจารณาจากหัวขอแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรม

การกลาแสดงออกของผูเรียน  

4. บันทึกคะแนนลงในแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการกลา

แสดงออก   

5. นําคะแนนผลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชคาสถิติรอยละ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการโดยใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

การกลาแสดงออกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 สาขา

การทองเที่ยว โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ และ

การพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวม  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้  

การวัดผลและประเมินผลกิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานดวยแบบ

สังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน ตามเกณฑการใหคะแนน 

(แบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออก) ความสนใจใฝรู ความสามารถใน

การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูสอน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว รายวิชามัคคุเทศก 

(20702-2008) โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ 

นักเรียนไดคะแนนกอนการพัฒนาสูงสุด 12 คะแนน ตํ่าสุด 7 คะแนน และ

หลังการพัฒนาพฤติกรรมโดยวิธีการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ 

นักเรียนไดคะแนนสูงสุด 19 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 15 คะแนน  แสดง

ใหเห็นวาการใชวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ

สามารถพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนใหดีขึ้นได   

ผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบประเมินการพัฒนาพฤติกรรมการ

กลาแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 2  

สาขาวิชาการทองเที่ยว  รายวิชามัคคุเทศก รหัสวิชา 20702-2008   โดยใช

วิธีการแสดงบทบาทสมมุติในสัปดาหที่  9 แสดงใหเห็นวาการพัฒนา

บุคลิกภาพดานการแสดงออกของนักเรียนสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได  
 

ขอเสนอแนะ 

ควรใชนวัตกรรมนี้กับเนื้อหาหนวยอื่น ๆ ไดและควรนํานวัตกรรม

วิธีอื่นๆ มาทดลองใชกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะการใหบริการใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวคิดพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา

มัคคุเทศก และรายวิชาอื่น ๆ 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในรายวิชาตาง ๆ มากขึ้น 

3. นักเรียน มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรายวิชามัคคุเทศก และมีกิจ

นิสัยที่ดีดานความเชื่อมั่น การกลาแสดงออก  มีความรับผิดชอบ ความสนใจ

ใฝรู การตรงตอเวลา คุณธรรมจริยธรรม ขยันอดทน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาสามัญ 

 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําในภาษาไทย 

โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง การอาน เขียนโฆษณา 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสรัญญา  นนทโชติ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการตางๆไมคอย

จะเนนผูเรียนมากนักศึกษาและทําใหนักศึกษา ไมเกิดความสนใจและความ

กระตือรือรนในการเรียนจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนที่ออกมาไม

คอยจะดีจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของศึกษาปที่พบวานักศึกษา 

สวนใหญมีความสนใจการเรียนการสอนที่เปนชุดฝกหรือชุดกิจกรรมการ

เรียนที่มี ส่ือรูปภาพประกอบมีคําถาม ชวนตอบและการเขียนคําตอบ

กะทัดรัดไมยาวมากจนเกินไปประโยชนของชุดกิจกรรมสรุปไดวาชุดกิจกรรม 

ที่ใชในการเรียนการสอนชวยเราความสนใจใหนักเรียนทําใหไดรูจักการ

แสวงหาความรูความรูดวยตนเอง ชวยแกปญหาเร่ืองความแตกตางระหวาง

บุคคลเพราะชุดกิจกรรมสามารถชวยใหผูเรียนไดเรียนรูตาม ความสามารถ

ความถนัดความสนใจสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครูผูสอนทําให

ครูสอนไดเต็ม ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนเปนส่ือการสอนที่มีความ

นาสนใจมีหลักการใหผูเรียนไดเรียนเปนระบบและ ยังใหความต่ืนเตนทาทาย

ที่จะใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูไดดวยตนเองซ่ึงถาจัดกิจกรรม

เรียน  การสอนในเร่ืองของการสงเสริมใหนักเรียนอานออกเขียนไดโดยใชชุด

การเรียนเปนส่ือการเรียนรูแลวคิดวา กิจกรรมดังกลาวจะมีประสิทธิภาพตอ

การเรียนรูเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในดานของการอานและการเขียนได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําในภาษาไทยดวยการ

ใชชุดกิจกรรมการเรียน เร่ือง การอาน และการเขียนโฆษณาของนักศึกษา

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใชชุดกิจกรรม

การเรียน เร่ือง การอาน และการเขียนโฆษณา ของนักศึกษาสาขาการ

จัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนจากการใชชุด

กิจกรรมการเรียน เร่ือง การอาน และการเขียนโฆษณา ของนักศึกษาสาขา

การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
           

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแก  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่1 

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 64 

คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 

1. แผนการจัดการเรียนรู 18 ชั่วโมง 

2. ชุดกิจกรรมการเรียน เร่ือง การอาน และการเขียนโฆษณา 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และหลังเรียน ทางดาน

การอานและเขียน 

2.2 แบบฝกทักษะการอานและการเขียนในชุดกิจกรรมการเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาไทย

โดยใชชุดกิจกรรม การเรียนชุด การอานและการเขียนโฆษณา เปนส่ือการเรียน

การสอน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนเร่ือง 

การอาน เขียนโฆษณา ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ตามเกณฑ

80/80 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

จากแบบทดสอบในชุด ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุด

กิจกรรมการเรียนเร่ือง ของนักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนเร่ือง การอาน เขียนโฆษณา ของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปที่1สาขาการจัดการสํานักงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

E1/E2 )( เฉล่ียเทากับ 84.84/85.83 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ80/80 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาการเรียน

กอนเรียนดวย กิจกรรมการเรียนเร่ือง การอาน เขียนโฆษณา ของนักศึกษา

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1 สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนเร่ือง 

การอาน เขียนโฆษณา ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราชเพลินมี

ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. กอนนําชุดกิจกรรมการเรียนเร่ือง การอาน เขียนโฆษณา ของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูงปที่1สาขาการจัดการสํานักงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไปใชครูตองทําความเขาใจเน้ือหาให

ถูกตองชัดเจน จัดเตรียมส่ืออุปกรณการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

กิจกรรม ที่ระบุไวอธิบายแนะนําใหนักเรียนเขาใจและ ปฏิบัติตามคําแนะนํา

อยางเครงครัด  

2. ครูควรกํากับติดตามดูแลอยางใกลชิดเพื่อให คําแนะนํา

ชวยเหลือนักศึกษา ที่ประสบปญหาและคอยควบคุมเวลาในการทํากิจกรรม 
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รวมถึงความประพฤติของนักศึกษาในระหวางเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาทักษะการอานและการเขียนคํา

ในภาษาไทยดวยการใช ชุดกิจกรรมการเรียน เร่ือง การอาน และการเขียน

โฆษณา ของนักศึกษาสาขาการจัดการสํานักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. ไดขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นกิจกรรมการ

เรียนหลังจากการใชชุดกิจกรรม การเรียน เร่ือง การอาน และการเขียน

โฆษณา ของนักศึกษาสาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

3. ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนจากการใช

ชุดกิจกรรมการเรียน เร่ือง การอาน และการเขียนโฆษณา ของนักศึกษา

สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดบั ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 2 ทีม่ีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายภกัดี  เรืองศรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

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

การศึกษา โดยใหความสําคัญแกผูเรียนเปนหลัก เพื่อรองรับกระแสของการ

เปล่ียนแปลงของโลก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ให

ความสําคัญสูงสุดในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

รูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542(ฉบับที่ 2 ) 2545  

ไดกําหนดแนวทางไวในมาตรา 24 คือ จัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จัดกิจกรรมใหนักเรียนได

ฝกปฏิบัติใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา โดยมี

เปาหมายใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุข

อยางแทจริง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวม

แนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูและเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู 

ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มความสามารถทั้งดานความรู จิตใจ 

อารมณและทักษะตาง ๆ 

2. ลดการถายทอดเน้ือหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอนมีบทบาท

รวมกัน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูใหผูเรียนได

เรียนจากประสบการณจริงที่เปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริงเรียนรู

ความจริงในตัวเองและความจริงจาก ส่ิงแวดลอมจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

3. กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดสอบ

ปฏิบัติดวยตนเอง ครูทําหนาที่เตรียมการจัดส่ิงเรา ใหคําปรึกษา วางแนว

กิจกรรมและประเมินผล ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน

เปนสําคัญ  เพื่อแกปญหาการเรียนรูวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเจตนารมณของ

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

กระบวนการเรียนรู จึงควรเปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการ

เรียนรูที่มีความสุข บูรณาการ เนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับ

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของ

ตนเองกับสังคมสาระการเรียนรูสอดคลองกับความมั่นใจของผูเรียน ทันสมัย 

เนนกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถ

นําไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมี

แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู และ

มุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมี

ความสุข จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชามนุษย

สัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการออกแบบการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมที่เกิดจากการ

ออกแบบการเรียนการสอน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรกลุมและชวงของตัว

แปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ  คือ กิจกรรมการเรียนการสอนไดแก  

- การเรียนการสอนออนไลน  

- ใบงาน 

- กรณีศึกษา (รายงาน) 

- การวัดและประเมินผลการเรียน 

ตัวแปรตาม  คือ ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

2. ขอบเขตประชากร 
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นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564  

จํานวน 30 คน 

3. ขอบเขตเวลา 

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษาในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชา 

อาหารและโภชนาการ 1 วิชาชีวิตกับสังคมไทย ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใช 

- เคร่ืองมือทดลอง ไดแก แผนการสอน ส่ือวัสดุการสอน 

- เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต

จดบันทึก และแบบทดสอบ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสํารวจความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 1 วิชาชีวิตกับสังคมไทย ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2564   

จํานวน 30 คน 
 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามถึงความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. เกณฑในการวัดแบบสอบถาม 

ใชวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating 

scale)  

2. การสรางเคร่ืองมือ 

สรางเคร่ืองมือโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่

เกี่ยวกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการสรางแบบสอบถาม 

ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ในคร้ังนี้ 

โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาคนควาคร้ัง

น้ี ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมาย โดยแบง

ออกเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามถึงรายละเอียดตาง ๆ 

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ หลักสูตร นักศึกษาเขาชั้นเรียน ผล

การเรียนเฉล่ียรวม (GPA)  

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ไดแก 

1. การเรียนการสอนออนไลน 

2. ใบงาน (เด่ียว) 

3. กรณีศึกษา (งานกลุม) 

4. โครงการ/กิจกรรมภายนอกหองเรียน 

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยมีวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังนี้ 

 1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

    2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

 3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับก ลับ คืนมา คัด เลือก เฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะห

ดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการ

เรียนการสอน รายวิชา ชีวิตกับสังคมไทย โดยเปนคําถามแสดงระดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

 2. การประมวลผลขอมูล  ใช โปรแกรมสําเร็จ รูป  SPSS for 

Window โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของคําตอบที่ได 

หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 2.2 บันทึกขอมูลที่ เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

 2.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

สรุปแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ ใชคาสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย 

คาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน จากแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จาการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา

ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

สรุปไดดังนี้  

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย  กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 กิจกรรม คือ 

การเรียนการสอนในหองเรียน ใบงาน (งานเด่ียว) กรณีศึกษา (งานกลุม) 

และโครงการ/กิจกรรมภายนอกหองเรียน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ 

เห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง 2 กิจกรรม และมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 2 กิจกรรม และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง

และระดับเห็นดวย ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม จากที่ทําหนาที่มอบทุกส่ิงทุกอยางแก

ผูเรียนมาเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุน และใหกําลังใจ รวมคิดรวมเรียน
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ไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาการเตรียมการสอน

หรือการวางแผนการสอนไมมีประสิทธิภาพจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลมเหลว จึงตองมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางรอบคอบ เปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการเรียนหรือกําหนดกิจกรรม

การเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ความเปนจริงของนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ 

ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

3. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา  

4. เพื่อใหนักศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง 

และมีความสุขอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีการพัฒนาและการเรียนรูที่สูงยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาชีวติกับสังคมไทย (30000-1501) 

โดยใชวธิีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาการโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวศันศนีย  บุญชัย 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา รม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในยุคดิจิทัลหรือ Thailand 4.0 

ที่เนนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนในยุคของการ

เปล่ียนแปลงจากการเรียนรูในชั้นเรียนมาเปนการเรียนรูไดทุกสถานที่ ทุก

เวลา โดยมีการใชเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกตใช มีการ

เช่ือมโยงเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อสงเสริมและกําหนดเปน

ทิศทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น 1) 

ระบบการศึกษาออนไลน (Online Education) จึงเปนนวัตกรรมทาง

การศึกษารูปแบบใหมที่ใชวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรือดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู 

(Digital Learning Platform) ในการสรางโอกาสและทางเลือกใหกับผูเรียน

สําหรับการสรางความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู 2) สามารถพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนโดยการรวบรวมองคความรูไวในแหลงการเรียนรูเดียวใหสามารถ

เรียนรูรวมกัน (Collaborative) ซ่ึงครูผูสอนตองมีการปรับบทบาทหนาที่

ของตนเอง เขาใจและเขาถึงการเปล่ียนแปลง โดยการจัดการเรียนรูหลังจาก

นี้ไปไมจํากัดที่ชั้นเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอยางเดียว 

ทามกลางการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การปรับบริบทการเรียนการสอนแบบทางไกลหรือออนไลน (LMS : 

Learning Management System) เขามามีบทบาทและเปนเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน สามารถ

ดําเนินการผานกลไกการขับเคล่ือนโดยคนในองคกร หรือใชวิทยากรภายใน

องคกร (Train the Trainer) ที่มีความรูความสามารถและประสบการณ 

เพื่อถายทอดองคความรูนั้น นอกจากนี้ ทําใหความรูที่อยูในตัวแตละบุคคล

นั้ น ไดถู กนํ ามาใชกับ ผูอื่ นห รือเป นการจัดการความ รู  (Knowledge 

Management) ขององคกรนั้น ๆ ชวยใหองคกรมีความแข็งแกรง และมี

กลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในที่จะสนับสนุนใหองคกรเติบโตไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืน 3) โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรอาชีวศึกษาหลากหลาย

สถานศึกษามีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงเปนพื้นฐานใน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน หากมีการตอยอดความรู เติมเต็มทักษะ 

การถายทอดการส่ือสารจะชวยใหเกิดการสรางคนที่มีความรูความสามารถ

เพิ่มขึ้นในองคกร สรางเครือขายในการพัฒนาองคกร เพื่อการขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพครูผูสอนใหทันตอความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

โควิด-19 หรือ “Coronavirus” (ไวรัสโคโรนา) ไดสรางผลกระทบ

ในทุกภาคสวนอยางรวดเร็วและรุนแรง หนึ่งในนั้นคือ “ภาคการศึกษา” 

อยางไรก็ตามถึงแมไวรัส COVID-19 จะสงผลกระทบกับภาคการศึกษา แต

ถามองในอีกมุมหนึ่งไดสรางอัตราเรงในการปฏิรูป “วงการศึกษา” ทั่วโลก

คร้ังใหญ โดยเฉพาะมิติของการนํา “เทคโนโลยี” มาใชกับระบบการเรียน

การสอนมากขึ้น เพื่อทําใหภาคการศึกษาทั่วโลกยังดําเนินตอไปไดอยางไม

สะดุดและไมวาผูสอน-ผูเรียนจะอยูในที่แหงใดก็สามารถเขาถึงการศึกษาได 

เพื่อใหผูเรียนไดกักตัวอยูบานและเวนระยะหางทางกายภาพ จึง

สงผลตอการเรียนการสอนของทั้งผูสอนและผูเรียนเปนอยางมาก ซ่ึงตองมี

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสงช้ินงานของนักเรียนเปนการ

เรียนการสอนออนไลน เปนการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง 

ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในสวนของเนื้อหาการ

เรียนและการสงชิ้นงาน ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียงวีดีโอ และการ

ปฏิสัมพันธ  ส่ิงเหลานี้จะถูกสงไปยังผูเรียนผานเว็บไซตหรือไลน ทั้งผูสอน

และผูเรียนสามารถที่จะติดตอส่ือสาร ปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบ

เดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใชอีเมล แชท โซเชียลเน็ตเวิรค 

การเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับทุกคน ซ่ึงสามารถเรียน

ไดทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนการเรียนที่มีความยืดหยุนสูง 

ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

(3000-1501) ซ่ึงไดจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ไดพบปญหาและอุปสรรคจากการสงชิ้นงานหรือสงงาน เชน การสงงานชา

หรือไมสงงานของนักศึกษาอยูบอยคร้ัง ซ่ึงทําใหครูไมสามารถวัดทักษะและ

ความกาวหนาของนักศึกษาได  ดังนั้น ครูผูสอนจึงมีความตองการทราบผล

การสงชิ้นงานและเพื่อแกไขปญหาการสงงานของนักศึกษา ผูวิจัยจึงไดจัดทํา

วิจัยการแกปญหาการสงงานโดยลดอุปสรรคในการสงงานแบบปกติ ให

สงผาน Google Classroom ที่สามารถสงงานไดตลอดเวลาและทุกที่ที่

นักศึกษามีสัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อใหการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์และ

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อต อ งการทราบผลการส งงานของนั ก ศึกษ าระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

สถิติปริมาณการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ระหวางการสงงานแบบปกติ และการสงงานผาน Google Classroom มี

ความแตกตางกัน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัส

วิชา 3000-1501 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 3000-1501 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยแบงเคร่ืองมือที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ตารางขอมลูการสงงานผานระบบ Google Classroom/Line 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

โรงแรม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสงงานผาน

ระบบ Google Classroom/Line 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนักศึกษาสงงานชาหรือไม

คอยสงงาน 

2. ใช Google Classroom ในการแกไขปญหาทางดานการสง

งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

การโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2.1 ขั้น เตรียมแนะนําวิธีการใช  Google Classroom กับ

นักศึกษา โดยการใหนักศึกษาสมัคร e-mail ของตัวเองท่ีเปน gmail เพื่อ

สรางความเขาใจในการใชงาน Google Classroom ใหกับนักศึกษา 

2.2 ขั้นสอน ครูสอนนักศึกษาในบทเรียนท่ีกําลังเรียนใน

ขณะนี้แลวส่ังใบงานใหนักศึกษาไดทําแลวใหนักศึกษาทดลองสงงานผาน 

Google Classroom 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักศึกษาสงงานผาน

ระบบ Google Classroom จากนั้นนําปริมาณที่ไดมาคิดคาเฉล่ียหรือรอย

ละของปริมาณงานที่นักศึกษาสงผานระบบ Google Classroom 

4. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสง

งานผานระบบ Google Classroom 

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

4.2 ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินความพึงพอใจ และกําหนด

รูปแบบแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.3 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจตอการแกปญหาการ

สงงานในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 3000-1501 โดยใชวิธีการสง

งานผานระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่  2 ขอมูลความพึงพอใจตอการแกปญหาการสง

งานในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 3000-1501 โดยใชวิธีการสงงาน

ผานระบบหองเรียนออนไลน Google Classroom ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงแบบสอบถามที่สรางขึ้นใชมาตราสวน

ประเมินคา 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 

คาเฉลี่ย หมายถึง 

4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

2.51 - 3.50 ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.50 ความพึงพอใจ อยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ  เปนแบบสอบถามปลายเปดให

ผูตอบแบบสอบถามตอบตามความจริง  เกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การแกปญหาการสงงานในรายวิชาชีวิตกับ

สังคมไทย รหัสวิชา 3000-1501 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียน

ออนไลน (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

ผลการวิจัยพบวา 

1. จํานวนนักเรียนที่ไมเขาเรียน  คิดเปนคาเฉล่ียรวม (µ = 0.56)  

คิดเปนรอยละ 1.92 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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2. จํานวนนักเรียนที่สงงานตามกําหนด  คิดเปนคาเฉล่ียรวม (µ 

= 24.56)  และคิดเปนรอยละ 84.68 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  เมื่อ

พิจารณาเปนชิ้นงานจะเห็นวา  จํานวนนักเรียนท่ีสงงานตามกําหนดมาก

ที่สุดคือ  ชิ้นงานที่ 3 จํานวนนักเรียนที่สงงานตามกําหนด  คิดเปนรอยละ 

93.10 ของนักเรียนทั้งหมด  รองลงมาเปนชิ้นที่ 4 และ 8 จํานวนนักเรียนที่

สงงานตามกําหนด  คิดเปนรอยละ 89.66  และนอยท่ีสุดคือ  ชิ้นงานที่ 7 

จํานวนนักเรียนที่สงงานตามกําหนด  คิดเปนรอยละ 75.86 ของนักเรียน

ทั้งหมด 

3. จํานวนนักเรียนท่ีสงงานชา คิดเปนคาเฉล่ียรวม  (µ = 2.71)  

และคิดเปนรอยละ 9.36  ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด  เมื่อพิจารณาเปน

ชิ้นงานจะเห็นวา  จํานวนนักเรียนสงงานชามากที่สุดไดดังนี้  ชิ้นงานที่ 1, 7 

และ 9 จํานวนนักเรียนที่สงงานชา  คิดเปนรอยละ 13.79 ของนักเรียน

ทั้งหมด  รองลงมาเปนชิ้นงานที่ 8 จํานวนนักเรียนที่สงงานชา  คิดเปนรอย

ละ 8.34  และชิ้นงานที่ 2 และ 4 จํานวนนักเรียนที่สงงานชา  คิดเปนรอย

ละ 3.45 ของนักเรียนทั้งหมด  สวนชิ้นงานที่ 3 และ 6 ไมมีนักเรียนที่สงงาน

ชาเลย 

4. จํานวนนักเรียนที่ไมสงงาน  คิดเปนคาเฉล่ียรวม (µ = 3)  และ

คิดเปนรอยละ 10.34 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  เมื่อพิจารณาเปนชิ้นงาน

จะเห็นวา  จํานวนนักเรียนที่ไมสงงานมากที่สุดไดดังนี้  ชิ้นงานที่ 2 จํานวน

นักเรียนที่ไมสงงาน  คิดเปนรอยละ 17.27 ของนักเรียนทั้งหมด  รองลงมา

เปนชิ้นงานท่ี 6 จํานวนนักเรียนที่ไมสงงาน  คิดเปนรอยละ 13.79  และ

นอยท่ีสุดคือชิ้นงานที่ 1, 3 และ 4 จํานวนนักเรียนที่ไมสงงาน  คิดเปนรอย

ละ 6.90 ของนักเรียนทั้งหมด  สวนชิ้นงานที่ 8-9 ไมมีจํานวนนักเรียนที่ไม

สงงานเลย 

5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพึง

พอใจในการใชระบบ Google Classroom ในการสงงาน  อยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย 4.91  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ( X  = 4.91 , S.D. = 

0.29)  โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดตอ รายการประหยัดเวลาในการสงงาน 

ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการสงงาน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 5.00  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ( X  = 5.00 , S.D. = 0.00) รองลงมาคือ

รายการรายการใชไดเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  และรายการสามารถนําไปใช

ในวิชาอื่น ๆ ได อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.97 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

0.18 ( X  = 4.97 , S.D. = 0.18) และตํ่าที่สุดคือรายการความเขาใจในการ

ใชระบบ Google Classroom อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.72 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  ( X  = 4.72 , S.D. = 0.70) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบ Google Classroom 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ 

Google Classroom 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับทราบผลการสงงานของนักศึกษา เพื่อแกไขปญหาการ

จัดการเรียนการสอน และการสงงานของนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาการสงงานของนักศึกษา

ใหกับครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

______________________________________________________ 

 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชาลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและ

บุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดอกไม

และงานประดิษฐ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายเกรียงไกร  สมถวิล 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค เพื่อสงเสริมเจตคติในการสงงานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปที่ 1 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

ดอกไมกลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 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 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล    
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองมีขั้นตอนการสราง คือ การสงเสริม

เจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล    
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองกับกลุมตัวอยาง โดยจัดทําตารางสง

งานของนักเรียนระดับ ปวช.2 การจัดการธุรกิจดอกไม วิชาลีลาศเพื่อการ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ จัดทําเปนตารางกราฟแสดงการเปรียบเทียบ   
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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   

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ เรื่อง หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการสรางแผนผังความคิดรวบยอด 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นางสาวจันทรทิพย  ฤทธิเรือง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ผูศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีสอนดวยการนํานวัตกรรม

การศึกษาที่นาสนใจมาใช เพื่อใหการจัดการเรียนรูสัมฤทธิ์ผลตามตองการ 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ดวยการจัดการ

เรียนรูโดยใชผังมโนทัศน (Concept Mapping) ชวยแกปญหาการจัดการ

เรียนรูรายวิชากลุมสังคมศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดย

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข เกิดความมั่นใจ

ตามศักยภาพของแตละบุคคล ผูเรียนสรุปความคิดรวบยอด โดยกระบวนการ

แลกเปล่ียนประสบการณ แสดงความคิดเห็นระหวางเพื่อนนักศึกษาดวยกัน 

ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ครูผูสอนมีบทบาทกระตุนใหผูเรียนใหเกิด

แนวคิดดวยการต้ังคําถาม ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจนําวิธีการนี้มาทดลองสอน

นักศึกษาระดับ ปวส.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลุม

สังคมศาสตร วิชาชีวิตกับสังคมไทย ของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชผังมโนทัศน อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการสรางความคิดรวบยอดของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เร่ือง หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนผังความคิด 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาเจตคติเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนการสรุป

ความรู 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวน 30 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 23 คน โดยการกําหนดแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ.2563 

2. ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และขอบขายเนื้อหาวิชา

ชีวิตกับสังคมไทย จัดหนวยการเรียนรูรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 

3. ศึกษา คนควา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู 

5. ศึกษาหลักการและเทคนิคการสรางแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ 

6. วิเคราะหสาระการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการออก

ขอสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

7. เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือ เปนแบบทดสอบ

ชนิดปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอเขียนขอสอบตามที่วางแผนไว 
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8. นําแบบทดสอบที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ นําไปให

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

2. ดําเนินการทดลอง 

3. เมื่อทดลองครบ 5 ชั่วโมงแลว ทําการทดสอบหลังการทดลอง 

(Posttest) 

4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใช 

1.  คาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผล

การประเมินทักษะ หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 

2.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน คะแนนผลการประเมินทักษะ หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 

3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบความ

แตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยคํานวณจากสูตร t-test dependent (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 

2538) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ผังมโนทัศน วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1 มีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

การสอนเขียนผังมโนทัศนควรเร่ิมใหแนวทางการเขียนจาก

เร่ืองที่มีความหลากหลายและมีเนื้อหาเขาใจงาย จากนั้นจึงเพิ่มเนื้อหาให

มากขึ้น เพื่อพัฒนาความเขาใจลักษณะของผังมโนทัศนและวิธีเขียนผังมโน

ทัศน ควรนําเอารูปแบบและกระบวนการศึกษาในคร้ังนี้ไปทําการศึกษากับ

เนื้อหาวิชาของกลุมสาระอื่น ๆ 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

2.1 ควรศึกษาผลการใชผังมโนทัศนกับตัวแปรอื่น ไดแก 

ความคิดสรางสรรค ความสนใจในการเรียน และการนําไปใชศึกษาผลการ

สอนกับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

2.2 ควรนําเอารูปแบบและกระบวนการศึกษาในคร้ังนี้ ไป

ทําการศึกษาในคร้ังนี้ไปทําการศึกษากับเนื้อหาวิชาของกลุมสาระการเรียนรู

อื่น ๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการ

สอนใชผังมโนทัศนกับรูปแบบการสอนอื่น ๆ  

_______________________________________________________ 

 

การใชผังมโนทัศนสรุปเน้ือหาในการเรยีนรายวชิาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นางสาวสโรชา คชรัตน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ. (ภาษาไทย) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่สําคัญและเปนพื้นฐานของการเรียนในทุก

วิชาในการจัดเรียนการสอนจึงเปนกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหมี

คุณภาพ ทั้งในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองในดานตางๆ การ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานในแตละหนวยการเรียนรู เนน

การจดจํา เขาใจ และการนําไปใช หากไมมีความสนใจในรายละเอียดของ

เนื้อหาซ่ึงอาจมีเหตุผลจากการที่บางคนไมถนัดหรือไม ชอบเรียนในรายวิชา

ภาษาไทย เพราะเปนการบรรยายเนื้อหา ทําใหผูเรียนขาดกระบวนการคิด 

วิเคราะห นอกจากนี้ผูเรียนบางคนมีการสรุปเนื้อหาบทเรียนหลังการเรียน

การสอนดวยวิธีการขีดเสนใตใจความสําคัญ แลวนําขอความมาเขียนตอกัน

โดยไมมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ใชภาษาของตนเองทําใหเนื้อและใจความ

สําคัญไมเชื่อมโยงตอเนื่องกันสงผลใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดในระยะส้ัน ๆ 

และปญหาที่พบคือ ผูเรียนไมสามารถจดจําเนื้อหาบทเรียนและไมสามารถ

สรุปเน้ือหาจากบทเรียนไดอยางเปนลําดับ จึงสงผลใหการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานมีคะแนนนอย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวิธีในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยการใช

ผังมโนทัศน เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูแบบจัดระบบความคิด

แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปออกมาเปนเนื้อหาตามความเขาใจของ

ผูเรียน ชวยเพิ่มพูนความจํา สามารถตีความองคความรูได อีกทั้งการเรียน

โดยใชผังมโนทัศนจะชวยใหผู เรียนสนใจเรียน รับรูและเรียนรูไดดีขึ้น 

สามารถเรียนไดลึกซ้ึงและเขาใจไดดีกวาเดิม มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

โดยการใชผังมโนทัศน สรุปเน้ือหารายวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

(ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชผัง

มโนทัศนสรุปเนื้อหา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา ที่ 1/2564 จํานวน ๓๓ คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 

20000-1101) จํานวน 10 หนวยการเรียนรู 

2. ใบงาน การเขียนผังมโนทัศน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

(รหัสวิชา 20000-1101) จํานวน 10 หนวยการเรียนรู 

3. ขอสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ

ใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา จํานวน ๑๐ หนวยการเรียนรู หนวยละ 10 ขอ 

และมีเกณฑผานการประเมิน คือ 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 50 
 

การสรางเครื่องมือ 

การสรางแผนการจัดการเรียนรูและหาคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรูสําหรับกลุมทดลอง ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโน

ทัศน โดยดําเนินตามขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และขอบขายรายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน (20000-1101) ตามจุดประสงคและขอบขายเนื้อหา 

2. กําหนดเนื้อหา ซ่ึงผูวิจัยคัดเลือกมาจากหนังสือรายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 20000-1101) 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 10 แผน โดย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน 

4. นําแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอกรรมการผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจความถูกตองเนื้อหาและโครงสรางของผังมโนทัศน แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

5. นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ไปทดลองใชกับนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 เพื่อหาขอบกพรองดานการส่ือความหมายระยะเวลาที่

เหมาะสมของขั้นตอนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการสอน 

6. นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนไปทดสอบกับนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 33 คน 

2. ทดสอบหลังเรียนไปทดสอบกับนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 33 คน 

3. นําผลคะแนนจากการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา

วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

ของนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่  1 กอนและหลังการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา หนวยที่  1-10  

นักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนทุกคน โดย 

คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เทากับ 5.2 คะแนน คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหลังการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

เทากับ 9 เพิ่มขึ้นจากกอนการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทย 

พื้นฐาน 3.8 คะแนน 
 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จไดนั้น ครูควรมีการ

วิเคราะหผูเรียน และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะจัดการเรียนการสอน 

โดยใชกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย ทักษะกระบวนการทางวิจัยในชั้น

เรียน การสอนที่ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ เมื่อเสร็จ

ส้ินกระบวนการสอนทุกคร้ังควรมีการสรุปเนื้อหาโดยใชผังมโนทัศนเพื่อทํา

การสรุปภาพรวมของเนื้อหาที่เรียนและใชทบทวนเนื้อหาในระยะเวลาอันส้ัน 

ชวยใหนักเรียนไมสับสนในเนื้อหาที่เรียน ซ่ึงมีจํานวนมากและหลากหลาย 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

1. ครูควรศึกษาเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการเขียนผังมโนทัศนใหมี

ความชํานาญและถายทอดใหผูเรียนไดเขียนผังมโนทัศนไดถูกตองตาม

หลักการ โดยอาจแบงเวลาในคาบเรียนทําการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับผังมโน

ทัศนและการใชผังมโนทัศน 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

วิธีสอนแบบมีสวนรวม โดยใชแผนผังมโนทัศนกับวิธีสอนอื่นๆ เชน วิธีสอน

แบบรวมมือกันเรียนรูวิธีสอนแบบสืบเสาะหา 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวตัิศาสตรชาติไทย  

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปที ่1 ดวยกระบวนการเรยีนรูแบบรวมมือ  
 

ผูวิจัย นายณรงคชัย  แซเต้ีย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของชีวิตที่

จะดําเนินไปหรือมีความเปนอยูที่ ดีขึ้น และเปนพื้นฐานสําคัญในการ

ขับเคล่ือนสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการขัดเกลาทางสังคมโดยผานกระบวนการศึกษาที่ถูกตองจะเปน

การสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง พัฒนา

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการศึกษาจึงเปนการพัฒนา

และเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาบุคลากรของชาติ ทําใหพฤติกรรมและการ

ดําเนินชีวิตเปนไปในทางสรางสรรค สามารถดําเนินชีวิตไดอยางผาสุก มั่นคง

คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความรูคูคุณธรรม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553  มาตรา 6 ไดกําหนด

แนวทางการจัด การศึกษาของชาติไว ดังนี้ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญาความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นได อยางมีความสุข 

จากปญหาที่พบในระดับชั้นเรียนในรายวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปที่ 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่า จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาและแกปญหาการเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 

1 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร

ชาติไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร

ชาติไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้

เลือกแบบเจาะจง จากระดับที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด 

จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนเคร่ืองมือท่ีถูกสรางขึ้น

โดยการศึกษาจากเอกสารในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัยท่ีไดกําหนดไว และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

แกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดของการวิจัยไวส่ีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่หน่ึง ขั้นศึกษาปญหา เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยคนหาปญหาที่

แทจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 เพื่อศึกษาปญหา

และแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยสอบถามจากผูที่เกี่ยวของอาทิ

เชน ผูปกครอง ครูในวิทยาลัย เพื่อศึกษาปญหาของนักเรียนโดยใชวิธีการ

สัมภาษณ และสมุดบันทึกประวัติของนักเรียน โดยผูปกครองและครูผูสอน 

ขั้นตอนที่สอง ขั้นสรางกระบวนการเรียนรู เปนขั้นการนําขอมูล

หรือปญหาที่ไดมาสรางเปนกระบวนการเรียนรู โดยมีการวางแผนในการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน ซ่ึงศึกษาจาก

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยเพื่อจัดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับ

นักเรียนใหตรงกับความถนัดของนักเรียน และมีการวางแผนกระบวนการ

เรียนรูเพื่อใหตรงกับเนื้อหาสาระของวิชาประวัติศาสตรชาติไทยเพื่อให

นักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

ขั้นตอนที่สาม ขั้นนําไปใช เปนขั้นการนํารูปแบบกระบวนการ

เรียนรูมาปรับใชในกิจกรรม ตางๆเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการสงเสริมให

ผูเรียนศึกษาจากสถานการณจริง ศึกษาจากการลงมือปฏิบัติ ศึกษาจาก

กระบวนการทํางานกลุมศึกษาจากกิจกรรมตาง ๆ และศึกษาจากชีวิตจริง

ของผูเรียน 

ขั้นตอนที่สี่ ขั้นติดตามผลการดําเนินกระบวนการ ขั้นตอนนี้ผูวิจัย

และผูปกครองรวมกัน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาการใน

การเรียนรูของนักเรียนในดานตางๆจากนั้นนําผลการสังเกตมาวิเคราะหและ

สรุปผลการใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูปกครองในการ

รวมมือกันติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโดยบันทึกลงในแบบบันทึก

พฤติกรรม 

2. ผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนลงในแบบ

บันทึกพฤติกรรม 

3. จัดสงแบบบันทึกพฤติกรรมใหผูปกครองบันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนวามีพฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดีขึ้นหรือไม 

4. การบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 

5. นําขอมูลการบันทึกพฤติกรรม การสังเกตมาวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่าและวเิคราะหกระบวนการ

แบบรวมมือวาสามารถแกไขปญหาผลสัมฤทธิท์างการ เรียนใหกับนักเรียนได

หรือไม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 โดย

ใชสูตร E1/E2 ตามวิธีของเผชิญ กิจระการ (2545: 45)  

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลังเรียนกับ

เกณฑรอยละ 80 โดยใชสถิติ t-test (One Samples)  

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ    
 

สรุปผลการวิจัย 

การแก ไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนผ าน

กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ใหกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 จะเนนกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ในการวิจัยในคร้ังนี้มี

ขั้นตอนทีสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้ องตน โดยเร่ิมจากการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียน และสัมภาษณพฤติกรรมจากนักเรียนในหองเรียน 

จากครูที่เกี่ยวของ 

2. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

3. การจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการรวมมือ 

4. ประเมินผลการจัดการเรียนรูจากกระบวนการรวมมือ 

5. การศึกษาผลรวมของการเรียนรูจากกระบวนการรวมมือ ซ่ึง

ผูวิจัยไดสรุปบทสรุปเพื่อการ เรียนรูและการพัฒนาดังนี้ 

กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ในการแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตรชาติไทยของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ซ่ึงการพัฒนาเปนการจัดการ

เรียนรูรูโดยใชทักษะการทํางานเปนกลุมสมาชิกในกลุมจะประกอบดวย

นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน ซ่ึง

สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

โดยนักเรียนแตละคนจะตองพยายามทําความเขาใจเน้ือหาทุกประเด็น 

นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับเกงจะตองใหความ
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ชวยเหลือสมาชิกใน กลุมท่ีมีความสามารถทางการเรียนออนกวาใหเขาใจ

ดวยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ

สามารถคิดไดดวยตนเอง และเปนกิจกรรมที่เนนการทํางานกลุม เปดโอกาส 

ใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการ

ทํางานท่ีมีเปาหมายรวมกัน ทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองมีสวน

สําคัญ มีบทบาทเทาเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่ม มากขึ้น เพื่อใหกลุม

ของตนประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว ทําใหสมาชิกในกลุมมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือจะมีการสอนโดยใช

กิจกรรมกลุมยอยและนํา คะแนนของสมาชิกแตละคนในกลุมมาคํานวณเปน

คะแนนเฉล่ียของกลุม ซ่ึงสงใหนักเรียนตอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให

ทุกคนในกลุมไดเขาใจเนื้อหาที่เรียนทําใหไดมาซ่ึงการเรียนรูของตนเอง และ

กลุมสูงสุด สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 1) ไดกลาววา เมื่อ

นักเรียนไดทดสอบยอยเปน รายบุคคล คะแนนที่ไดจะถูกเปล่ียนเปนคะแนน

กลุม เปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนต้ังใจเรียน และ ชวยเหลือเพื่อสมาชิก

ใหเรียนรูในส่ิงที่ครูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียนตองการใหกลุมประสบ 

ความสําเร็จจะตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดีที่สุด 

และนอกจากนี้ยังมีการ เสริมแรงซ่ึงเปนอีกสวนหนึ่งที่ที่กระตุนใหนักเรียนมี

ความกระตือรือรนที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ในการเรียนรู

นักเรียนแตละกลุมจะไดฝกฝนทักษะเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทดวย

การทําใบงาน การตรวจคําตอบ ทําใหนักเรียนเห็นถึงความกาวหนาของ

ตนเองและกลุมอยางขัดเจน รวดเร็ว นับวาเปนการเสริมแรงทางบวกที่ทําให

เกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสริมแรงในลักษณะของการใหรางวัล การให

คําชมเชย การใหกําลังใจ ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงมีความ

ขยัน เอาใจใสการเรียนมากขึ้น เพื่อรักษาระดับคะแนนของตน สวนนักเรียน

ที่ไดคะแนนตํ่าก็จะต้ังใจเรียนและพยายามทําคะแนนใหสูงขึ้นกวาเดิม จาก

เหตุผลดังกลาวสงผลใหนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ มีคะแนน

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และโดยรวมมี

คะแนนพัฒนาการของกลุมในแตละคร้ังอยูในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยมอยาง

เชื่อถือได 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร

ชาติไทยระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ดวยกระบวนการเรียนรู

แบบรวมมือ ผูวิจัยขอเสนอแนะในงานวิจัย เพื่อการวิจัยคร้ังตอไปนี้ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช  

จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่คอนขางหลากหลาย

จําเปนตองใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อความ

เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ตามถนัดและความสามารถของ

ผูเรียน หากผูเรียนมีความสนใจหรือถนัดในส่ิงใด ผูเรียนยอมมีเจตคดิที่ดี 

และมีความคงทนในการเรียนรู  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่นาสนใจและ

สมควรทําการศึกษาดังนี้คือ 

1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการของการสรางกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายตอพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือไป

เปรียบเทียบกับการจัด กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบอื่นๆ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 

3. นักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกัน 

4. นักเรียนรูจักปรับตัวในสังคมไดดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

ในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 
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ผูวิจัย นางสาววีรดา  สุดประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

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
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ดานการปองกัน การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่ดีอยางถาวรทั้งตนเอง

ของครอบครัว และชุมชน 

ดังนั้น  จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  ซ่ึง

ผูวิจัยไดทําการสอนในวิชาสามัญ (พลศึกษา) เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะห

ใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดการเรียน

การสอนและนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ 

(พลศึกษา) ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจยั 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 5 

หอง หองละ 24 คน รวมประชากรนักเรียนทั้งหมด 120 คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampline) หองละ 24 คน 5 หอง เปน

นักเรียนผูชาย 20 คน และเปนนักเรียนผูหญิง 100 คน รวมกลุมตัวอยาง

นักเรียนทั้งหมด 120 คน 

3.  ระยะเวลาในการทาํวิจยั   

ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

4.  สถานที่ในการวิจยั 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช   
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแก เพศ อายุ   

2.  ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก พฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) ระดับ ปวส.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
 

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

นักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ เปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 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

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ ระดับ ปวส.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียม

เอาไว แลวอธิบายชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหเขาใจ

ถึงวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับกอนที่จะใหตอบแบบสอบถาม 
 

การวเิคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

นํามาวิเคราะหโดยการหาคาเปนรอยละ (Percentile) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ นํามาวิเคราะห โดยการหาคาเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด 

(Opened  Form) โดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาสุขภาพ ระดับ  ปวส.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 ไดผลดังน้ี    

1. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนตางกัน 

คือ เพศชาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.6 สวนเพศหญิง จํานวน 

100 คน คิดเปนรอยละ 83.4 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 18 ป จํานวน 85 คน  

คิดเปนรอยละ 70.8 และอายุ 19 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.2   

3. สรุปผลโดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมเกณฑ

การประเมินการหาคาเฉล่ียเลขคณิต X  เทากับ 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. = .473  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนในการเรียนวิชาพลศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 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 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาสมรรถภาพทางกาย 

ของนักเรียนระดับ ปตอ. 
 

ผูวิจัย นางสาวพวงนอย  เจนกิจ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา ซ่ึงเปนดัชนีบงชี้ให

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และผูที่ เกี่ยวของ

ภายในสถานศึกษาไดทราบถึงพัฒนาการทางดานรางกายของนักศึกษาวามี

ภาวะทางดานรางกายเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และสามารถนําขอมูล

ของนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองแบบรายกลุมและแบบรายบุคคล

ได และสามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถทางดานกีฬาหรือสงเสริมการ

ออกกําลังกาย รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันใหมี

ความสมดุลทั้งดานความรูความสามารถ ตลอดจนการนํามาแกไขและ

ปรับปรุงเทคนิควิธีดานการฝกซอมกีฬาและการเรียนการสอนของครูกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําวิจัยในชั้น

เรียน เร่ือง สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรเตรียม

อาชีวศึกษา ซ่ึงอยูในความดูแลในดานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพละศึกษา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลดานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ 

ปตอ. ที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2564 

2. เพื่อเปนเอกสารชี้นําในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ผูเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา 

(ปตอ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2. แผนยางยืนกระโดดไกล 

3. ไมวิ่งเก็บของ ขนาด 5x5x10 เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน 

4. เบาะรองสําหรับทดสอบ ลุก-นั่ง 

5. เคร่ืองวัดความออนตัว 

6. ลูวิ่งทางเรียบ ระยะทาง 50 เมตร 

7. นาฬิกาจับเวลา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กําหนดรายละเอียดขั้นตอนและวันเวลาที่จะดําเนินการเก็บ

ขอมูลผูเรียน 

2. จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการทดสอบ

สมรรถนะทางกาย 

3. ดําเนินการทดสอบสมรรถนะทางกายและบันทึกขอมูลของผู

ทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ใชเคร่ืองมือวิเคราะหผลการเจริญเติบโตและ

สมรรถภาพทางกาย 5 ดาน โดยสรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ใชเกณฑอางอิงมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการเปนฐานขอมูล และประเมินผลผูเรียนตามเกณฑ 5 

ระดับ ดังนี้ 

1. เกณฑดีมาก 

2. เกณฑดี 

3. เกณฑปานกลาง 

4. เกณฑตํ่า 

5. เกณฑตํ่ามาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ ปตอ. ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 

นักเรียนอยูในเกณฑดีมาก จํานวน 15 คน รอยละ 30.00 

นักเรียนอยูในเกณฑดี จํานวน 22 คน รอยละ 44.00 

นักเรียนอยูในเกณฑปานกลาง จํานวน 10 คน รอยละ 38.56 

นักเรียนอยูในเกณฑตํ่า จํานวน  3 คน รอยละ 20.00 
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นักเรียนอยูในเกณฑตํ่ามาก จํานวน  0 คน รอยละ 6.00 

รวม จํานวน 50 คน รอยละ 100.0 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงขอมูลดานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ 

ปตอ. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

2. ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 

3. สามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูเรียน

ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชกระบวนการกลุม 

เพ่ือแกปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกระดับปวช.1  

สาขาวชิาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวฉัตรกมล  พุมทิม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู 

ความคิด ความประพฤติทัศนคติและ คานิยมอันดีงาม ประเทศชาติจะเจริญ

รุงเร่ืองและพัฒนาไดอยางรวดเร็วถาพลเมืองมีคุณภาพ การพัฒนาดานการ 

สอนนับวาครูเปนองคประกอบสําคัญที่สุดเพราะครูเปนบุคคลที่เอื้ออํานวย

ใหการศึกษาบรรลุเปาหมาย 

จากการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเรียนรูไดอยาง มีคุณภาพ จนสามารถเขาใจ

และบูรณาการไปสูการปฏิบั ติจริงรวมทั้ งประยุกต สูอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรง และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัส 20000 

1606 ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จึงมี การปรับวิธีเรียน 

เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีการสอน แกผูเรียน โดยจะตองทําใหผูเรียน เรียนรู

วาตนเองจะตองทําอะไร ทําอยางไร ทํากับใคร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร สามารถ

ประเมินตนเองไดวามีขีดความสามารถในระดับใด จะตองพัฒนา ปรับปรุง

แกไขตนเองอยางไร ดวยการประเมินผลการเรียนรูตามสมรรถนะโดยใชตัว

บ งชี้ เปนสําคัญ  เพราะการที่ ผู เรียนสอบไมผ านในขอทดสอบ ไมได

หมายความวาผูเรียนไมมีความรูในวิชาที่ทําการสอน ผูเรียนอาจจะรูในส่ิงที่

ขอสอบไมไดถามก็ได ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

เร่ืองการพัฒนาเทคนิคการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยวิธีการดึงศักยภาพดาน

ความคิดริเร่ิมเพื่อแกปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออก 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในสาระที่จะนําเสนอ โดยใชหลักการบูรณาการ 

ในส่ิงที่เปนชิ้นงานส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือในรูปตัวผลิตภัณฑใชซ่ึงเปน

ผลงานความภาคภูมิใจในชิ้นงาน และ มีผลตอการนําเสนอหนาชั้นเรียนใน

ส่ิงที่ตนไดทํา นํามาพูดไดดวยความมั่นใจ อีกทั้งประยุกตสูอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพตรงและสอดคลองกับความตองการทั้งดานทักษะวิชาชีพ

ปฏิบัติการจริงและไดผลงานชิ้นงานของผูเรียน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิคการจัดการเรียนรู ซ่ึงใชวิธีการสอน แบบกระบวนการกลุม และแบบ

พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารดวยความมั่นใจ จากผลงานชิ้นงานส่ิงประดิษฐ

ของ ผูเรียน โดยการฝกปฏิบัติประสบการณจริงแลวนํามาถายทอดเปนการ

ฝกปฏิบัติในเร่ืองการนําเสนออยางมั่นใจ เกิดความสุขในการเรียนการสอน 

ผูวิจัยไดปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอน ไดเฝาสังเกตการณการเรียนรูของผูเรียน

ซ่ึงแตเดิมใชกระบวนการเรียนการสอนแบบความรู ความจํา ซ่ึงไมบรรลุผล

ตามเปาหมาย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการส่ือสารไดอยางมั่นใจ โดยการฝก

ปฏิบัติจริง 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนรูดานอาชีวะใหสามารถบูรณาการการ

เรียนรูไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งประยุกตสูอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน 

3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพดานความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐนํามาสูการส่ือสารและสามารถพูด

นําเสนอไดอยางมีความมั่นใจ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 32 คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะห

ดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

โดยใชกระบวนการกลุมโดยเปนคําถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน(Standard 

Deviation)  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 

1. ดานการพูด 

2. ดานการกระทํา 

3. ดานการแสดงความคิดเห็น 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมนักเรียนขาด
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การกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รหัส 20000 1606 โดยใชกระบวนการกลุมมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. แจงการศึกษาในการทําวิจัยใหกับนักเรียนในชั้นเรียนทราบ

ลวงหนา 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักเรียน 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม

ที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิ เคราะหข อ มูล   ผู วิจั ย ดําเนินการโดยใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับดานการพูด 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับดานการรกระทํา 

ตอนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับดานการแสดงความคิดเห็น 
 

สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมนักเรียนขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้น

เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัส 20000 1606 ที่กําลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 สาขาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 32 คน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

มีผลสรุปดังนี้ 

1.  ดานการพูด 

โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรม

ขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม 

(ดานการพูด) อยูในระดับบางคร้ังและเมื่อพิจารณารายขอพบวา นักเรียนมี

ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด อยูในระดับบอยคร้ัง 

ลําดับแรก คือถาเพื่อนของคุณ แตงกายดวยชุดใหมซ่ึงคุณเห็นวาสวย คุณจะ

บอกเขาใหทราบวาเขาแตงการสวย รองลงมาคือ ถาเพื่อนทําอะไร เพื่อคุณ 

คุณจะบอกใหเขาทราบวาคุณซาบซ้ึงเพียงใด  

2.  ดานการกระทํา 

โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัพฤติกรรมขา

ดกการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใชกระบวนการกลุม

(ดานการกระทํา) อยูในระดับบางคร้ัง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา

นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการกระทําอยูในระดับ

บอยคร้ังลําดับแรก คือ คุณ สามารถแสดงความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อ

เพื่อนของคุณทํางานประสบความสําเร็จไดอยางไมขวยเขิน รองลงมาคือการ

ไดทํางานกับเพื่อนทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก ความคิดและการกระทํา

กับเพื่อนมีการพัฒนาขึ้น 

4. ดานการแสดงความคิดเห็นโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

โดยใชกระบวนการกลุม (ดานการแสดงความเห็น) อยูในระดับบางคร้ัง และ

เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรม

ดานการกลาแสดงความคิดเห็นอยูในระดับบอยคร้ังลําดับแรก คือ การได

รวมกันทํางานหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหคุณมีความเขาใจ

ในเนื้อหาที่เรียน รองลงมา คือ การทํางานเปนกลุมทําใหคุณรูสึกมีความคิด

สรางสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหาซ่ึงจะทําใหอาจารย

ผูสอนพัฒนาคุณภาพของคําถามและวิธีการ สอนใหมีประสิทธิภาพดีกวาที่

เปนอยู อีกท้ังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปน

กันเอง กับนักเรียน สรางปฏิสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนและนักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพดีมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูงขึ้น อาจารย

ผูสอนควรสังเกตและพยายามสรางบรรยากาศที่ผอนคลายเสริมสรางกําลังใจ

ใหกับผูเรียน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความมั่นใจในตนเองและทัศนคติที่ดี 

มองเห็นประโยชนและโอกาสทามกลางปญหา และอุปสรรค ครูผูสอนควร

ระวังในการใชคําถามกับผูเรียน โดยตองคํานึงถึงใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนการสอนและการพิจารณาถึงสภาพปญหา อารมณ จิตใจของผูเรียน 

ตลอดจนปญหาในแง คุณธรรม จริยธรรมและระลึกวาผูสอนไมจําเปนตอง

เปนผูถามคําถามแตฝายเดียว ควรจะเสริมสรางการทํากิจกรรม การพูดคุย

แลกเปล่ียน ประสบการณ การอภิปรายรวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้นเปนการ

สรางปฏิสัมพันธตอกันเพื่อลดความกังวลและ ความเครียดในการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีการส่ือสารโดยมีความมั่นใจ 

2. ผูเรียนนําไปประยุกตกับอาชีพซ่ึงสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

3. ผูเรียนมีศักยภาพในการนําเสนอผลงานไดอยางมั่นใจ 

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

การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ 

ประจําปการศึกษา 2564 
 

ผูวิจัย นายสกาวเดือน  บริพันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คบ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 

และสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 พบวา 

นักศึกษาสวนใหญมักจะสงงานที่ไดรับมอบหมายไมตรงเวลาที่ครูผูสอน

กําหนด หรือบางคนก็ไมสงงานเลย ซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรู

หรือติดตามความกาวหนาของนักศึกษาได และในบางรายวิชาอาจมีผลตอ

คะแนนเก็บของนักศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงในฐานะที่เปนทั้งครูผูสอนและครู

ประจําวิชา เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ เพื่อนํามา

เปนขอมูลในการแกปญหาของนักศึกษาในเร่ืองการไมสงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงานของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 21 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 ในเร่ืองการไมสงงานและการบาน จํานวน 5 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ขั้นวิเคราะห 

1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 

1.2 วิเคราะหสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน โดยการหา

คารอยละ 

2. ขั้นออกแบบ 

2.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2.2 สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหา

สาเหตุในการไมสงงาน/การบาน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 จํานวน 5 ขอ 

โดยใหนักศึกษาใสหมายเลขลําดับสาเหตุของการไมสงงานจากลําดับมาก

ที่สุด (5) ไปจนถึงลําดับนอยที่สุด (1) 

2.3 นําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย 

เพื่อตรวจสอบแกไข 

2.4 นําแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

3. ขั้นดําเนินการ 

3.1 นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเร่ืองการไมสงงาน

และการบาน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 21 คน เพื่อหาสาเหตุของการ

ไมสงงานและการบาน และทําการบันทึกคะแนน 

3.2 ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ในเร่ืองการไมสงงานและการบาน แสดงใหเห็นวา 

สาเหตุของการไมสงงาน ลําดับที่ 1 คือ การทํากิจกรรมของโรงเรียน โดยคิด

จากนักเรียน จํานวน 21 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 จํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 88 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน

และการบานของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 

รหัสวิชา 20000-1401 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นายธนกิกุล  ไตรเมศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (20000-1401) 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 พบวา นักเรียนสวนใหญมักจะสงงานที่ไดรับมอบหมายไม

ตรงเวลาที่ครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสงเลย ซ่ึงทําใหครูผูสอนไม

สามารถวัดความรูหรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได และในบาง

รายวิชาอาจมีผลตอคะแนนเก็บของนักเรียน ดังนั้น ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (20000-1401) จึงเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย
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อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ

แกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงานในภาคเรียนปจจุบันใหทันทวงที 

เพื่อลดปญหาผูเรียนออกกลางคัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 40 คน 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงานของ

นักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ (20000-1401) ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 40 คน 
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมสาเหตุของการไมสงงานของ

นักเรียน จํานวน 15 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2. สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุ

ในการไมสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 15 ขอ โดยใหนักเรียนวิเคราะหตนเองโดยใสหมายเลขลําดับสาเหตุ

ของการไมสงงานจากลําดับมากที่สุด (1) ไปจนถึงลําดับนอยที่สุด (15) 

3. นําแบบสอบถามตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแกไข 

4. แกไขและปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง 
 

การดําเนินการวิจัย 

ใหนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 40 

คน วิเคราะหตนเองแลวทําแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไมสงงานและ

ทําการบันทึกคะแนน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสังเกตุ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 40 คน ในเร่ือง

การไมสงงาน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน ลําดับที่ 1 คือ การให

งานมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 40 คน ท่ีเลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30 
 

 

 

แนวทางแกไขปญหาเบื้องตนของครูประจําวิชา 

ครูผูสอนไดกําหนดเวลาการสงงานเปนระยะ ๆ อีกคร้ัง เพื่อให

นักศึกษาไดปรับตัว และประสานครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา ดวยวาจา

และเอกสาร เพื่อสรางแรงจูงใจชวยเหลือผูเรียนรวมกัน สวนผูเรียนที่ไม

สามารถแกปญหาไดก็ติดตอผูปกครองใหชวยเหลืออีกทางหนึ่ง จุดมุงหมาย

เพื่อลดการออกกลางคันของผูเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส กลุม 1 โดยใชชุดฝกทักษะ 
 

ผูวิจัย นายสมโชค  ทิพยมณี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนการ

พัฒนาที่เนนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีในการคิด

คํานวณเปนพื้นฐานในการศึกษาความรู ในการสอนที่ผานมาพบวา นักเรียน

สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุสําคัญ คือผูเรียน

ไมสนใจเรียน เห็นวายาก และวิเคราะหไมเปนจึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า จากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีนักเรียนที่มีปญหา

ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าเกือบทุกคน ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงหา

วิธีการดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให สูงขึ้น โดยใชแบบฝกทักษะที่

หลากหลาย 

ดังนั้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คร้ังนี้ จะใชวิธีการประเมินนักเรียน

ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ

งานอาชีพดวยแบบฝกทักษะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส กลุม 1 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยไดจัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยรวมทั้งส้ิน  3 ชนิด 

1. แผนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปที่ 1 จํานวน 2 แผน 

2. ชุดฝกทักษะเร่ือง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดแนวโนมสู

สวนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 จํานวน 4 ชุด  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน การวัดแนวโนมสูสวนกลาง เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือก

คําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 175 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียน (PRE-TEST) ใชแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสรางขึ้นสรางขึ้นกอนทดลอง 1 วัน ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง

ใชเวลาในการทดสอบ 40 นาทีแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ต้ังไว 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง การ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดแนวโนมสูสวนกลาง นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

3. ทําการทดลองสอบหลังเรียน (PRO-TEST) หลังการทดลอง

ส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียหลังเรียนและกอนเรียนในการใช

ชุดฝกทักษะ เร่ือง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดแนวโนมสวนกลาง 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส กลุม 1 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 เฉล่ียกอนเรียน 42.59 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 36.20 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉล่ีย 57.41 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเปน

รอยละ 63.10 จากการทดสอบท้ังสองคร้ังผลปรากฏวา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 มีความกาวหนาเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 

34.78 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจาก

ไดแบบฝกทักษะเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

การจัดการโลจิสติกส สามารถนําแบบฝกทักษะเร่ือง การวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน การวัดแนวโนมสูสวนกลาง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบใชและ

พัฒนาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชแบบฝกทักษะ 

3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง และใน

ระดับชั้นอื่นๆ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ

ดวยแบบฝกทักษะที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

 

ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะสําหรบันักศึกษาระดับ ปวส.1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายวิระศักด์ิ  พูนพนัง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(คณิตศาสตรการศึกษา) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เกี่ยวกับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความนิยมจากตางประเทศทําใหทุกอยาง

ตองเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหสอดรับกับความกาวหนาและความเจริญน้ันๆ

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาและ

มีคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสมกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง  ดังน้ันการจัด

การศึกษาจึงมุงพัฒนาคนใหเกิดความสมดุล ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  

โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูและขัดเกลาทางสังคม กระบวนการใน

การพัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับวิสัยทัศนในการศึกษา

โดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลางแหงการพัฒนา ใหผูเรียนรูแสวงหาความรู

ดวยตนเองในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เร่ืองแนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรา  22 ห ลักการจัดการศึกษาตอ งยึดห ลักว า ผู เรียนทุ กคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ 

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร

เปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีตางๆ นอกจากนี้คณิตศาสตรยัง

เปนวิชาที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต  ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร

สอนใหรูจักใชเหตุผลอยางถูกตอง คิดอยางมีระบบระเบียบตามลักษณะ

โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร คิดอยางละเอียดลออ เปนลําดับขั้นตอน ซ่ึงมี

คุณสมบัติเหลานี้สามารถสรางและสะสมพรอมกับสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน (จรูญศรี  แจบไธสง, 2546 : 1) ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควร  เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนทักษะการคิดคํานวณ

สรุปความคิดรวบยอด มีกฏเกณฑที่แนนอน และทักษะโครงสรางที่มีเหตุผล 

ส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณมีลักษณะเปนนามธรรมจึงยากตอการเรียนรู

และทําความเขาใจ (ยุพิน  พิพิธกุล,2530,หนา 1-3) วิชาคณิตศาสตรเปน

วิชาที่ตองใชความจํา  ความเขาใจ  ทักษะความชํานาญ จึงสามารถนําไป

ประยุกตใชและแกปญหาไดตอไป  ความรูในแตละเร่ืองจะสัมพันธกันเปน

ลูกโซ ผูเรียนจึงตองมีความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชในการเรียนรูเร่ืองใหม 

ผูเรียนจะตองมีความพรอมต้ังแตเร่ิมตนรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีสมาธิ

โดยตลอด เมื่อเขาใจเนื้อหาในชั้นเรียนแลวยังไมพอ ผูเรียนจะตองฝกทักษะ

ความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ทําโจทยหลายๆรูปแบบโดยทําใหรวดเร็วและ

แมนยํา(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี,2542,หนา 123) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนคณิตศาสตร

ควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางในความสามารถทางการเรียนการสอนของ

นักเรียนเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอน ซ่ึงในการสอน

นักเรียนในระดับชั้นเดียวกันแตมีความสามารถแตกตางกันในการเรียน
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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

องคประกอบท่ีสําคัญยิ่งเพราะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการเรียนรูมีความคงทน 

ถาครูผูสอนอาศัยส่ือเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ความเขาใจ 

แนวความคิด เจตคติ  และทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน จะทําใหเกิดการ

เรียนรู จะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น  จดจําไปไดนาน ส่ิงที่

เปนนามธรรมที่ เข าใจยากก็สามารถทํ าให เปน รูปธรรมที่ เข าใจงาย  

นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อหนาย เปนการลด

ปญหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผูสอนไปใน

ตัว (นุชลดา  สองแสง ,2540,หนา 2) 

แบบฝกเสริมทักษะเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่ชวยในการแกไขปญหา ชวย

ใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น สามารถแกปญหาไดถูกตอง 

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

ธอรนไดค (Thorndike) เกี่ยวกับกฏเกณฑการเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับกฎการ

ฝกหัดของ วัตสัน (Watson) ที่พบวาการฝกหัดหรือการกระทําบอยๆยอมทาํ

ใหผูฝกคลองแคลวสามารถทําไดดีเหมือนเดิมส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกฝน

ทอดท้ิงไปนานแลวยอมทําไดไมเหมือนเดิมตอเมื่อมีการฝกฝนหรือการ

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 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางตารางคาความจริงมาก

ขึ้น และเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ กับ ครูวิระศักด์ิ พูนพนัง 

ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2564 จํานวนหองเรียน 2 หอง จํานวน

นักเรียน 45 คน   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ กับ ครูวิระศักด์ิ 

พูนพนัง ที่มีผลการการสอบเร่ืองระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ที่ไมผาน

เกณฑรอยละ 50 จํานวน 7 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองระบบสมการเชิงเสนสอง

ตัวแปร 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร แบบเติมคํา จํานวน 4 ขอ 

3. แบบบันทึกคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะและ

หลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทดสอบกอนการปฏิบัติการทดลอง (Pre  test) ดังนี้ 

1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนศึกษาแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร  เร่ืองระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร กับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 ขอ

บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลองสําหรับวิเคราะหขอมูล 

2. ใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศึกษาแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ดวยตนเองเปน

รายบุคคล จะสอนซอมเสริมตอนชวงเวลา 16.00-18.00 ใชเวลา 3 สัปดาห 

บันทึกผลคะแนนทดสอบกอนเรียน คะแนนทําแบบฝกระหวางเรียน คะแนน

ทดสอบหลังเรียน 

3. ทดสอบหลังปฏิบัติการทดลอง ดังนี้ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังจากการศึกษาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการ

บวกและการลบจํานวนเต็ม กับนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบหลังการทดลอง สําหรับวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เป รียบ เที ยบผล สัมฤทธิ์ ท างการเรียนของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กอนการใชและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียนดวยแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร สูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. กอนนําแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิง

เสนสองตัวแปร ไปใชควรมีการแนะนํ า การใชแบบฝก เสริมทักษะ

คณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร เพื่อให เขาใจถึง

จุดมุงหมายและวิธีการใชใหถูกตองชัดเจนจนเกิดความเขาใจ  ความชํานาญ

ของครูหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน 

2. ครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ือง ระบบ

สมการเชิงเสนสองตัวแปร  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตรระดับ ปวส. 

2. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร

กับวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ  เลือก

วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความพรอมของนักศึกษา  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรสามารถพัฒนาความรู

ความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองการสรางตารางคาความจริง ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ไดแนวทางในการสรางส่ือการเรียนการสอนเพื่อใชพัฒนา

ความรูความสามารถของนักศึกษาในเร่ืองอื่น ๆ 

3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน

สองตัวแปร สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาและใชเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ เรื่อง พันธะเคม ี

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.วรรณิภา  อิสระดําเกิง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนกิจกรรมและกระบวนการทางสังคมที่มีผลโดยตรง

ตอการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ

ปกครองและความมั่นคงของชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนา

ประเทศจําเปนตองอาศัยการศึกษาเปนพื้นฐานและเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การดําเนินการ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนด

แนวทางในการจัดการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข โดยใหสถานศึกษา เปนฝายกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 

และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 : 45) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ไดกําหนดให

วิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่อยูในหมวดวิชาทักษะชีวิต โดยสถานศึกษาตอง

ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกล

ยุทธ ในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ เปาหมายสําคัญของการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คือ ผูเรียนจะตองมีความรูเขาใจในเนื้อหา

วิทยาศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มีความตระหนักในคุณคาของ

วิทยาศาสตรและสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตลอดจนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู

และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2544 : 48) 

จากเปาหมายของการจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เปน

ส่ิงจําเปนที่ครูผูสอนตองพัฒนาผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร

พื้นฐาน รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดี ปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร ในระดับอาชีวศึกษายังไมบรรลุเปาหมายในการจัด

การศึกษาอยางเต็มที่  ดังจะเห็นไดจากการประเมินคุณภาพทางดาน

วิทยาศาสตร ในแตละชวงชั้น ทั้งในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษา  

นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย  

ทั้งนี้ เนื่องจากธรรมชาติของวิชา วิทยาศาสตร เปนวิชาที่สลับซับซอนและ

เปนนามธรรมยาก แกการที่ผูเรียนจะเขาใจไดงาย ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการหลาย ๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู มีความสนใจและไดฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ ถาหาก

ครูผูสอนขาดเทคนิคในการถายทอดผูเรียนก็จะเกิดความทอแท เบื่อหนายไม

อยากเรียนและมีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงผลกระทบที่ตามมาจะ

ทําใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่า (ทวีป มหาวิจิตร, 2546 : 2) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุด

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ซ่ึงเปน

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สําคัญในการเรียนรูของนักเรียน เพื่อให

นักเรียนไดนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีและเพื่อเปน

แนวทางใหครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา 20000-1301 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ือง พันธะเคม ี

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ของนักเรียนที่ เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน วิชา 20000-1301 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ืองพันธะเคมี  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจนักเรียนตอเอกสารประกอบการ

เรียน วิชา 20000-1301 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ือง พันธะเคมี   
 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2564   - 178 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวช.1 ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต จํานวน 2 หอง ปวช.1ทท. จํานวน 32 คน และ ปวช.1 กต.1 

จํานวน 38 คน รวมจํานวน 70 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ กลุมตัวอยางที่ ใชใน

การศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 ทท   

จํานวน 1 หอง จํานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง  พันธะเคมี    

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง กําหนดตารางเวลาเรียนในการ

ทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยทดลองในชั่วโมงเรียน

สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง 

2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อตรวจสอบพื้นฐาน

ของนักเรียนแลวรวบรวมขอมูลไวเพื่อเปรียบเทียบกับผลการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

3. ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามที่

กําหนดไวในใบงาน ในระหวางที่นักเรียนกําลังศึกษาเนื้อหา ผูสอนจะ

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีภาคปฏิบัติในแตละใบงาน 

และเม่ือศึกษาภาคปฏิบัติจนจบส้ินกระบวนการแลว จะใหนักเรียนทํา

แบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู และรวบรวมคะแนนจากการทําแบบฝกหัด

ของนัก เรียน มาเปนขอ มูลการหาคาประสิทธิภาพการเรียน รูด าน

กระบวนการ (E1) 

4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียนแลว

นําคะแนนที่ไดมาหาประสิทธิภาพดานการเรียนรู (E2) 

5. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และคะแนนจาก

การทําแบบทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบหาคาเฉล่ียความกาวหนา

ทางการเรียน 

6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน

ดวยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชวิเคราะห 

1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน   

2. หาคาประสิทธภิาพของส่ือประสม 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกับเกณฑที่กําหนดใช t-test 

แบบ One group Pretest –Posttest Design  

สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ือง พันธะเคม ีเทากับ 81.65/80.94  สูงกวาเกณฑ  

80/80  

2. คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่

เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต เร่ือง พันธะเคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ืองทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต เร่ืองพันธะเคมี ที่สรางขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80  

ซ่ึงครูสามารถนําเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต เร่ืองพันธะเคมี ไปใชในการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต เร่ืองพันธะเคมี เพื่อใชแกปญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่าได  

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อมีการประเมินผล  

ครูควรแจงผลการประเมินทุกคร้ัง ตลอดจนใหคําแนะนํารวมถึงขอสังเกตที่

จะเปนประโยชนตอผูเรียนทุกคร้ัง ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลใหผูเรียนไดมีการ

ปรับปรุงพฒันา และไดแกไขขอบกพรองของตนเองในโอกาสตอไป  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  

2.1 ควรมีทําการวิจัยเพื่อสรางส่ือประกอบการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทั้งรายวิชาในโอกาสตอไป 

2.2 ควรทําการทดลองใชเอกสารประกอบการสอนหลาย ๆ 

คร้ัง กับนักเรียนทุกกลุมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตทุกกลุม  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรเพื่ อพัฒนาทักษะชีวิต เร่ืองทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพื่อชวยแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                                

2.  ทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค ผูเรียนสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร เพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตวิทยาศาสตร เร่ืองพันธะเคมี สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูรายวชิาวทิยาศาสตรงานธุรกิจและ

บริการ เรื่องสารสังเคราะห ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช โดยใชการ

จัดการเรยีนรูแบบหองเรยีนกลับดาน (flipped classroom) 
 

ผูวิจัย นางสาวกนกนาถ  จันทรโชตะ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดกระบวนการการเรียนรูที่ดีสําหรับผูเรียนนั้นคือการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดกระบวนการจัดการ

เรียน รูที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แนวทางในการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 42 ถือวา

ผูเรียนสําคัญที่สุดซ่ึงกระบวนการเรียนรูกระบวนการเรียนรูเปนการสงเสริม

ผูเรียนใหเรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ สามารถสรางองคความรู

ผานกระบวนการคิดดวยตนเองมีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนการ

ปฏิบัติจริง สามารถทํางานเปนทีมได (สมศักด์ิ, 2543) พระราชบัญญัติ

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

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไววา “การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2545) และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อใชในการจัดการศึกษาดาน

วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อยกระดับการศึกษา

วิชาชีพของ บุคคลใหสูงขึ้น สอดคลองกบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตาม กรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 

ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเรียนรูสูการปฏิบัติ เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับเทคนิค รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน ใหสอดคลองกบ

ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563) 

ดวยเหตุนี้ทําใหเกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มากมายและมีการนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของผูสอนในแต

ละรายวิชา  

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

เปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในการสรางผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูแบบรอบดานหรือ Mastery Learning โดยที่ผูเรียนจะไดเรียนรูจาก

การบานที่ไดรับผาการเรียนดวยตนเองจากส่ือวีดิทัศนนอกชั้นเรียนหรือที่

บาน สวนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเปนการเรียนแบบสืบคนหาความรู

ที่ไดรับรวมกันกับเพื่อนรวมชั้น โดยมีครูเปนผูคอยชี้แนะ ซ่ึงเปนการเรียนที่

ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เพิ่มความรวมมือระหวางผูเรียน 

เพิ่มความมั่นใจในตนเองของผูเรียน และชวยใหโอกาสแกผูเรียนไดปรับปรุง

แกไขตนเองในการเรียนรูใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 

2556)  

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการ 

ในแตละภาคเรียนจะพบปญหาผูเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร

งานธุรกิจและบริการ เพราะเปนวิชาที่มีเนื้อหาเยอะ และมีเนื้อหาทั้งแนว

ทองจําและคํานวณ ซ่ึงถาเปนเปนเนื้อหาที่เนนทองจําและผูเรียนตองเขาใจ

ในเนื้อหากอน จึงจะสามารถวิเคราะหเนื้อหาหรือประยุกตในการนําไปใช

ประโยชนได สงผลใหผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับที่ ตํ่ากวา 

เกณฑรอยละ 70  

ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญในการเลือกวิธีจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับการเรียนรูในศตวรรษที่  21 เพื่อใหประสบผลสําเร็จและ

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกับผูเรียน โดยผูวิจัยไดนําการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) มาใชในการ

เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการ จากเหตุผลที่กลาว

มาผู วิจัยจึ งมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการ เร่ืองสารสังเคราะห ของนักศึกษาระดับ

ป ระก าศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง  ชั้ น ป ที่  1  วิ ท ย า ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรงานธุรกิจและ

บริการเขมขน เร่ืองสารสังเคราะห ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สาขางาน

การตลาด สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และสาขางานดอกไมและงาน

ประดิษฐ  จํานวน 4 หองเรียน มีผูเรียนจํานวน 103 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สาขางาน

การตลาด สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และสาขางานดอกไมและงาน

ประดิษฐ  จํานวน 4 หองเรียน มีผูเรียนจํานวน 103 คน ซ่ึงไดมาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

1.1 แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองสารสังเคราะหและมอนอเมอร  

1.2 แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองประเภทและปฏิกิริยาการเกิด

สารสังเคราะห  

1.3 แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองโครงสรางและสมบัติของสาร

สังเคราะห  
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2.  วิดีโอ ประกอบดวย  

2.1 วิดีโอ เร่ืองสารสังเคราะหและมอนอเมอร  

2.2 วิดีโอ เร่ืองประเภทและปฏกิิริยาการเกิดสารสังเคราะห  

2.3 วิดีโอ เร่ืองโครงสรางและสมบัติของสารสังเคราะห  

          3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารสังเคราะห 

จํานวน 10 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องสารสังเคราะห โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) มีขั้นตอน

ดังนี้  

1.1 ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2565 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

งานธุรกิจและบริการ 

1.2 ศึ ก ษ า ส า ร ะ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สําหรับเนื้อหาเร่ืองสารสังเคราะห 

1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) จากตําราและงานวิจัยตาง ๆ การวัดและ

ประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  

1.4 วิเคราะหสาระการเรียนรู เร่ืองสารสังเคราะหเพื่อกําหนด

จุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  

1.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู เร่ืองสารสังเคราะหที่กําหนดไวซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู โดยใช

กระบวนการแบบ 5E  

1.6 นํ า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ไป ท ด ล อ ง ใช กั บ กั บ

กลุมเปาหมาย  

2. การสรางวดิีโอ เรื่องสารสงัเคราะห ประกอบดวย  

2.1 ศึกษาเนื้อหา เร่ืองสารสังเคราะหจากหนังสือเรียนเคมี

เพิ่มเติม เลม 5 เพื่อนํามาใชในการสรางวิดีโอ  

2.2 ศึกษาและรวบรวมแนวคิดในการสรางวิดีโอตามรูปแบบ

การเรียนแบบหองเรียนกลับดาน  

2.3 นําวิดีโอท่ีปรับปรุงแกไขอยางสมบูรณแลว ไปทดลองใช

กับกับกลุมตัวอยาง  

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสาร

สังเคราะหมีขั้นตอนดังนี้  

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของตางๆ ที่ ใช ใน

การสรางแบบทดสอบ  

3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัดกับจุดประสงคการเรียนรูในเร่ืองที่ตองการสราง

แบบทดสอบ  

3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้  

1. ดําเนินการทดลองโดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) เปนระยะเวลา 12 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที  

2. กอนเร่ิมเรียนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

และเมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนด ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

(Posttest)  

3. ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แลวนําผลคะแนนที่ ไดมาวิ เคราะห โดยวิธีการทางสถิ ติ เพื่อทดสอบ

สมมติฐานตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนกลุมตัวอยาง  
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารสังเคราะห 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สารสังเคราะห ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เทากับรอยละ 90.73 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 

1. แผนจัดการเรียนรู เร่ืองสารสังเคราะหนั้นสามารถปรับปรุง

แกไขในดานตาง ๆ ไดเพื่อพัฒนาผูเรียนในโอกาสตอไป  

2. ครูควรดูแลการทํากิจกรรมของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อที่จะ

สามารถใหคําแนะนําผูเรียนในการทํากิจกรรมได  

3. การวิจัยในคร้ังนี้เปนแนวทางแกผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการ

จัดการเรียนรูในวิชาเคมีใหกับผูเรียนในเร่ืองอื่น ๆ และใชในวิชาอื่น ๆ ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจั ดก ารเรียน รู แ บ บ ห อ ง เรียน ก ลับ ด าน  (Flipped 

Classroom) สามารถกระตุนให ผู เรียนไดเกิดการเรียนรู และเขาใจใน

บทเรียนไดดี ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูบทเรียนลวงหนามากอนแลว 

และเมื่อเกิดขอสงสัยก็สามารถนํามาถามผูสอนไดในคาบเรียนปกติ  

2. ทําใหมีเวลาในการฝกทําแบบฝกหัดดวยตนเองมากขึ้น รวมทั้ง

ผูสอนไดเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยไวลวงหนา  

3. ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามส่ือตาง ๆ ตามที่ตนเอง

สนใจ อีกทั้ งผู เรียนยังไดเปนผู ต้ังประเด็นปญหาที่สงสัย และสามารถ

อภิปรายปญหารวมกับเพื่อนและผูสอนเปนการแลกเปล่ียนความรูและความ

คิดเห็นรวมกัน  

_______________________________________________________ 
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พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวชิาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ โดยใชชดุการเรียนรู สาํหรบันักเรียนระดบั 

ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางทัศนีย  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(วิทยาศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 30000-1301 ในปการศึกษา 2564 พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑคอนขางตํ่า ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลปญหาหรือขอบกพรองในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน พบปญหาหลายอยาง เชน ปญหาดานตัวครู ครูไดจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูลวงหนาแตยังไมสมบูรณ ไมสามารถแสดงใหเห็นผลการเรียนรู

ไดตามตองการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังไมเนนนักเรียนเปนสําคัญ ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลที่ครูเคยใช

ยังไมชัดเจน ไมครอบคลุมสาระการเรียนรูเทาที่ควร ปญหาดานตัวนักเรียน 

คุณลักษณะของนักเรียนที่กอใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน เชน 

นักเรียนมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไมดี ไมใฝรู และขาดทักษะใน

การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ 

ปญหาดานส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนที่ใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับไมดี เทาที่ควร ยังไม

หลากหลาย ไมสนองความตองการของผูเรียน ส่ือการเรียนการสอนที่ใชใน

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนยังไมสงผลใหนักเรียนเกิดความ

อยากรูอยางถาวร จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ส่ือการเรียนการ

สอนยังไมหลากหลาย ไมแปลกใหม ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน ปญหา

สภาพแวดลอมตาง ๆ วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงมักจะขอความ

รวมมือใหนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมเสมอ ทําใหเวลาเรียนในชั่วโมงปกติไม

เพียงพอ ตองใชการสอนซอมเสริมนอกเวลา จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึง

สรางชุดการเรียนรู หนวยที่ 3 ระบบนิเวศ สําหรับใชกับนักเรียนที่เรียน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อใชแกปญหาและใชเปน

แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ ไดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 

ระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

3. เพื่อหาคาคะแนนเฉล่ียเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่

มีตอชุดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หนวยที่ 8 ระบบ

นิเวศ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2564 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ จํานวน 5 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 เร่ือง ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

ชุดที่ 2 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 

ชุดที่ 3 เร่ือง ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ชุดที่ 4 เร่ือง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 

ชุดที่ 5 เร่ือง ประชากรและการเปล่ียนแปลงแทนที่ 

2. แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบ

นิเวศ จํานวน 5 ชุดยอย 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการเรียนรูหนวย

ที่ 8 ระบบนิเวศ 

4. แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดย

ใชชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. กอนเร่ิมบท เรียนใหนั ก เรียนทดสอบกอนเรียน โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ เพื่อวัดความรู

พื้นฐานของนักเรียน และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทาง

สถิติ 

2. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงผูรายงานเปน

ผูสอนดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู โดยใช

ชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ กับนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 

จํานวน 32 คน ที่แผนการจัดการเรียนรูระบุไว เก็บรวบรวมบันทึกคะแนน

จากการทํากิจกรรมระหวางเรียน และคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

3. เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 

40 ขอ ฉบับเดิม เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน และเก็บบันทึกรวบรวม

คะแนนเพื่อคิดหาคาทางสถิติ 

4. ใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การบัญชี 1 

จํานวน 32 คน ทําแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตรเพื่อวัดเจตคติที่มีตอ

ชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ  และเก็บรวบรวมคะแนนความคิดเห็น

และคิดคํานวณหาคาความคิดเห็นตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 จํานวน 32 คน ไดมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลัง

เรียนโดยใชชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

การบัญชี 1 จํานวน 32 คน 

3. หาคาคะแนนเฉล่ียเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ 

ปวช.1 การบัญชี 1 จํานวน 32 คน ที่มีตอชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบ

นิเวศ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ชุดการเรียนรู หนวยท่ี 8 ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนระดับ 

ปวช.1 การบัญชี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.77/82.84 สูงกวาเกณฑ

ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ 

สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู 

หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 4.33 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากการศึกษา พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู 

หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน จึงมี

แนวคิดท่ีจะสงเสริมสรางชุดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

และในกลุมสาระวิชาการเรียนรูอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน

ของนักเรียน 

1.2 ขณะดําเนินการศึกษา พบวา นักเรียนในกลุมมีการรับรู

และปฏิบัติตามคําส่ังไดตางกัน เนื่องจากนักเรียนแตละกลุมจะมีทั้งที่เกง 

ปานกลาง และออน ควรสรางชุดการเรียนรูที่มีขนาดเล็ก ใชเวลาและเนื้อหา

ไมมากนัก และเนนกิจกรรมเชิงสํารวจใหมากขึ้น 

1.3 ในการสรางชุดการเรียนรูคร้ังตอไป ควรบูรณาการให

เชื่อมโยงไปยังสาระอื่น ๆ ที่มีสาระสอดคลองกัน เชน  สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เปนตน 

1.4 เมื่อพิจารณาจากผลเจตคติของนัก เรียนมีขอที่ ควร

ปรับปรุง ควรฝกใหนักเรียนฟงความมีเหตุผลของผูอื่นเสมอ ใหนักเรียน

พยายามทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณ และฝกใหนักเรียน

รูจักใชวิจารณญาณคิด วิเคราะห ลงความเห็นและสรุปผลจากขอมูล 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางการสอนดวย

ชุดการเรียนรูกับการสอนตามปกติในหองอื่น ๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางเด็กเกง 

ปานกลาง และออน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ชวยใหนักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต โดยชุดการเรียนรู หนวยท่ี 8 ระบบนิเวศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

2. พัฒนาใหนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรู หนวยที่ 8 ระบบ

นิเวศ มีเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 

3. ชุดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

หนวยที่ 8 ระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

4. เปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร

หรือรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวชิาชพี ชั้นปที่ 1 การโรงแรม กลุม 2 

ที่เรียนดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 

7E (7-E Learning Cycle) 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เป าหมายการจัดการเรียนการสอนก ลุมสาระการเรียน รู

วิทยาศาสตรในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมาย

สําคัญ คือ เพื่อใหเขาใจในหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร 

ขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร มีทักษะในการศึกษา

คนควาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนากระบวนการคิดและ

จินตนาการ สามารถแกปญหา มีทักษะในการส่ือสารและมีความสามารถใน

การตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มวลมนุษย และสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกนั 

นําความรูความเขาใจในเร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร มี คุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 อางถึงใน จันทร

ดา พิทักษสาลี, 2547) 

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในปจจุบันประสบปญหาเร่ือง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ซ่ึงไมเปนไปตามเปาหมายของการศึกษาที่ต้ังไว 

ปญหาดังกลาวเกิดจากการที่ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนจดจําในเนื้อหาวิชาหรือ

ทฤษฎี การเรียนรูเพียงทฤษฎีจะทําใหเด็กขาดทักษะในการแกปญหา ขาด

ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู  การปรับเป ล่ียนรูปแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนของครูผูสอน จึงสําคัญและจําเปนตอ

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีทักษะที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิต

ประจําวัน นัยนา ฉางวางปราง (2545) กลาววาการที่ครูจัดการเรียนการ

สอนที่ จะนําไปสูความสําเร็จตามแนวปฏิ รูปการเรียนรู  จํ าเปนตอง

ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมองเห็น

ปญหาโดยหาแนวทางที่จะศึกษาเพื่อแกปญหา และสรางองคความรูตาม

ความสนใจ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาตนเองไดเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู   

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการสอนโดยใชวัฏจักรการ

เรียนรูแบบ 7E (7-E Learning Cycle) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นปที่  1 แผนกวิชาการโรงแรม หอง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให

นักเรียนสามารถแขงขันและพัฒนาตนเอง สามารถตอยอดองคความรูใน

ระดับสูงขึ้นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกการโรงแรม หอง 2 

ที่ เรียนดวยการจัดการเรียนรู โดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E (7-E 

Learning Cycle)  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 43 คน เลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนก

วิชาการโรงแรม  กลุม 2 

2. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมตัวอยางโดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. ผูวิจัย ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรู

แบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E และสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบใชวัฏ

จักรการเรียนรูแบบ 7E 

4. ส้ินสุดการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

กับกลุมตัวอยางโดยใชเคร่ืองมือชุดเดียวกับเคร่ืองมือที่ใชทดสอบกอนเรียน 

5. ตรวจและนําผลการสอบทั้ง 2 ชุด มาวิเคราะหดวยวิธีการทาง

สถิติพื้นฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีวธิีการดังนี้ 

1. หาคาเฉล่ีย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ทดสอบความแตกตางคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย ผลการจัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E (7-

E Learning Cycle) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ สามารถสรุปไดวา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม 2 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

การจัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E เปนการจัดการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนสืบคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยแตละกลุมจะศึกษาใน

หัวขอแตกตางกันโดยผูสอนจะลดบทบาทลง เปดโอกาสใหผูเรียนมีอํานาจใน

การจัดการควบคุมตนเอง รวมกันอภิปรายผลในกลุมยอย และทุกกลุมจะ

นําเสนอในชั้นเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรู

แบบ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับนาพอใจ จึงควรนําวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E ไปใชในการจัดการเรียนรูกับ

นักเรียนในสถานศึกษาในระดับอื่น ๆ ตอไปเพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริม

ใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยาง

แทจริง  

2. ครูผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีและตองชี้แจงทํา

ความเขาใจใหนักเรียนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในระหวางการ

จัดการเรียนรู จึงจะทําใหการจัดการเรียนรูแบบใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7E 

เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนไดพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใน

วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ และเนื้อหาอื่น ๆ หรือ

ระดับชั้นอื่น ๆ  

2. เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนใชในการสรางแผนการจัดการ

เรียนรูด วยการจัดการเรียน รูโดยใชวัฏจักรการเรียน รูแบบ 7E (7-E 

Learning Cycle) และสรางเค ร่ืองมือในการวัดผลการเรียน รู ในวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรยีนใหมีวินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรพิมล  จงจิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

ปการศึกษา 2564 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ  

สังคม การเมืองการปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆมา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ
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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 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดาน

พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  

พบวาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน  

ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อ

ตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนรู จะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า  จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีแรงจูงใจ  

และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรู

เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย 

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ กลุม 2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อศึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  เปนนักเรียนระดับ 

ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 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 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดกลุมประชากร 

คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 ปการศึกษา 2564  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี  

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 

ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ที่

นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยการสังเกตใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 ปการศึกษา  

2564 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 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
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มีความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกต

จากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจ

เรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่

ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวย

ความเต็มใจโดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน   

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกบัความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถาม คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  

พบวา นักเรียน ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 มีความกระตือรือรน  

เอาใจใสตอการเรียนและมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น ในการตอบ

แบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังท่ี 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 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 2 ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน ครูแนะแนว ผูปกครอง  

ในการนําปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของนักศึกษามาสรางเสริม พัฒนา

นักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณคา มีคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

สืบไป 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมีความรับผิดชอบและมีวินัย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุพิชชา  ชนะพลชัย 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ. 

ปการศึกษา 2564 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การ ปกครองจึงจํา เปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึง ทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน 

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบากกลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมี คุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมี

วินัยในตนเองซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะฉะนั้น

ครูควรสรางสรรควินัยให เกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให

เปนไป ในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด 

ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง และพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว 

การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเปนไปอยางไมมี ประสิทธิภาพจึงควรตอง

ปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติ 

ใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความ

จําเปนอยางมากในการที่ จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพ

สูงสุดจากการเปนครูประจําวิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมี

หนาที่ดูแลรับผิดชอบในรายวิชา พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบาง

คนในหองเรียน ไมสนใจเรียนขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงทําให

บรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผล

การเรียนคอนขางตํ่าจึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหาโดยการนํา

ทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎี แรงจูงใจและทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียน

เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ เรียนและสงเสริม

ศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของ

ตนเองซ่ึง จะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มี

บรรยากาศการเรียนรูที่ เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 

ปจจุบันพบวานักเรียนสวนใหญขาดความรับผิดชอบและมีวินัย ทํา

ใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรู หรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได 

ซ่ึงในบางวิชาอาจมีผลกระทบตอคะแนนเก็บของนักเรียนดวย ดังนั้นผูวิจัยซ่ึง

ในฐานะที่เปนครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรจึงเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาของ

นักเรียนในเร่ืองพฤติกรรมความรับผิดชอบและความมีวินัยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใหเปนผูมี

ความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวนนักเรียน 113 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั กลุม 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 จํานวน 37 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึง

ไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนก

คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

2. นําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 คอมพิวเตอร

ธุรกิจ กลุม 1 ปการศึกษา 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 37 คน 

3. ตรวจผลคะแนนจากแบบสอบถามแลวนําคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหหาคาเฉล่ีย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 แสดงใหเห็นวา 

สาเหตุของพฤติกรรมการเรียนเร่ืองความรับผิดชอบและมีวินัย ส่ิงที่นักเรียน

กระทําเปนบางคร้ังมากเปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนไมทําการบานเองและ

ลอกการบานเพื่อน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 86.49 โดยคิดจาก

นักเรียน 37 คน ที่เลือก ลําดับที่ 2  คือ นักเรียนพูดคุยและเลนกับเพื่อนใน

ขณะที่ครูสอน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 70.27 โดยคิดจากนักเรียน 37 

และส่ิงที่นักเรียนไมกระทําเลย เปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนนอนหลับใน

หองเรียนขณะที่เรียน คิดเปนรอยละ 67.56 โดยคิดจากนักเรียน 37 คน 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของควรรวมมือแกไขและ

สะทอนปญหาตางๆของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และการเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสิริเทพ  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2564 
 

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

ความรูและนําความรูไปใชในการจัดการ และแกไขสถานการณ ปญหา

ขัดแยง รูจักตนเอง ปรับเปล่ียน ตนเองใหอยูรวมกับผูอื่น และสรางสรรค

สังคมได ตลอดจนสามารถเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามทางสติปญญา 

ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม ดังที่  

กิติยวดี บุญซ่ือ (2541, หนา 23) ไดกลาวไววา  การศึกษาไทยที่พึ่งประสงค

เปนการจัดกระบวนการศึกษาที่มุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนได

พัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  ตลอดทั้งฝกฝนนักเรียนรูวิธีแสวงหา

ความรูดวย ตนเอง และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใหมีความรูอยาง

ลึกซ้ึงและกวางไกล ทั้งยังสามารถหาความรู ดวยตนเอง และเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงและกวางไกล ทั้งยังสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาประยุกตเขากับตัวเองอยางกลมกลืน สรางสรรค เพื่อ

ความสุขใหตนเองและคนรอบขาง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญของการปฏิรูป
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การเรียนรูคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยใชเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต

ละชวงชั้นชั้นละ 3 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรดังกลาว ครูผูสอน

ตองเปล่ียนบทบาทจากครูผูสอนท่ีครูเปนศูนยกลางกลายมาเปนผูอํานวย

ความสะดวกใหแกนักเรียน โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีหนาที่ติดตาม

ความกาวหนานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  

ในสวนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 นั้น

ไดกําหนดสาระการเรียนรูใหครอบคลุมและตอบสนองตอการพัฒนานักเรียน 

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 โรงเรียนมีหนาท่ีสําคัญคือ การจัดทําหลักสูตร

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 เปนตน  

ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธณ (2545, หนา 1) ที่กลาวถึง การ

เรียนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางวา การจัดกิจกรรมการเรียนตองคํานึงถึง

ความตองการและความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียน

มีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด เนนใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู

ไดดวยตนเอง และสืบคนหาความรูไดดวยตนเอง  ดังที่ ประเวศ วะสี (2541, 

หนา 68-72) ไดกลาวถึง การปฏิรูปการสอนไปสูการเรียนดวยตนเอง 

นักเรียนเปนตัวต้ัง และเรียนจากสถานการณจริงทั้งความจริงในตัวเองและ

ส่ิงแวดลอม โดยครูตองลดบทบาทในการถายทอดเน้ือหาในหองเรียน 

สนับสนุนใหนักเรียนได เรียนรูจากประสบการณจริงและทํากิจกรรมมาก

ที่สุดเพื่อใหเกิดความสุขกับการเรียนและเกิดการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับ

วิถีชีวิต พรอมทั้งมีการนําพาใหมีการศึกษาเพื่อเรียนรูจากแหลงวิทยาการ

โดยรอบสถานศึกษาดวย 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 3 คน สรุปไดวา 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมคอยดี มักมี พฤติกรรมการเรียนที่

คอนขางเปนปญหาในหองเรียนและคาบเรียน โดยที่ครูผูสอนดําเนินการสอน

ดวยการอธิบายแลว นักศึกษาสวนหนึ่งไมคอยสนใจและต้ังใจเรียนหรืออาน

หนังสือการตูน และบางคนมักถือโอกาสทํางานอื่น บางก็คุยกัน เลนกัน 

นักเรียนบางคนแสดงอาการงวงเหงาหาวนอน และขาดสมาธิในการเรียน 

ชวนเพื่อนคุย หลับที่ โตะเรียน ใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมภายนอก

หองเรียน  ( สัมภาษณเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ) 

จากสภาพการณดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  พฤติกรรมการเรียน

หรือการแสดงออกในขณะเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช บางสวน เปนไปในลักษณะที่ไมพึง

ประสงค  ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่เปนไปในลักษณะที่ไม

พึงประสงความีผลมาจากปจจัยใด ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนา และปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ พฤติกรรมการเรียนวิชาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 และกลุม 5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 62 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผู

ศึกษาจะทําหนาที่ สังเกตนักศึกษาและนักศึกษาแตละคนจะไดรับการสังเกต

คนละ 2 คร้ัง ดําเนินการแลวเสร็จในเวลา 2 เดือน 

2. แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 

1 และกลุม 5 ในรายวิชาอนามัยและความปลอดภัย ใหแกนักเรียน 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด พอสรุปผลของการวิจัยดังนี้ 

1. นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

91.94 และเพศชาย รอยละ 8.06 เนื้อหาสาระที่นักเรียนชอบเรียนเปนเร่ือง

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รอยละ 40.32 รองลงมาเปนเร่ืองการ

ปฐมพยาบาลและการชวยเหลือผูประสบอันตราย รอยละ 30.65 ภาวะ

มลพิษและชนิดของภาวะมลพิษทางส่ิงแวดลอม รอยละ 12.90 โรคจากการ

ประกอบอาชพี รอยละ 8.06  และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ  รอยละ 

8.06  ผลการเรียนที่ไดรับในรายวิชาอนามัยและความปลอดภัย  ระดับ 2 

มากที่สุด รอยละ 40.32  รองลงมาเปนระดับ 3  รอยละ 27.42  ระดับ 4  

รอยละ 20.97  และระดับ 1  รอยละ 11.29  บุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยูดวย

เปนบิดา/มารดา  มากที่สุด  รอยละ 83.87  อาศัยอยูกับบิดา  รอยละ  

8.06  และอาศัยอยูกับมารดา  รอยละ  8.06  มีลักษณะของครอบครัวสวน

ใหญเปนแบบครอบครัวเด่ียว  รอยละ 59.68  และลักษณะของครอบครัว

เปนแบบครอบครัวขยาย  รอยละ 40.32 

2. ครูผูสอนโดยรวมเห็นวาพฤติกรรมกอนเรียนของนักศึกษาที่

แสดงออกในระดับปานกลาง ( X  = 2.17 , S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน  พบวา  พฤติกรรมกอนเรียนของนักศึกษาที่แสดงออกในระดับมาก 

คือ เตรียมอุปกรณการเรียนพรอม ( X  = 2.60 , S.D. = 0.10)  นอกนั้นเปน

พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับปานกลาง 

3. ครูผูสอนโดยรวมเห็นวาพฤติกรรมขณะเรียนของนักศึกษาที่

แสดงออกในระดับปานกลาง ( X  = 1.80 , S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณา

ในรายละเอียดพบวาพฤติกรรมขณะเรียนของนักศึกษาที่แสดงออกในระดับ

มาก คือ ขาดสมาธิและเหมอลอย ( X  = 2.72 , S.D. = 0.10 )  สวน

พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับนอย คือ แอบอานหนังสือ การตูน ( X  = 

1.44 , S.D. = 0.19) แอบรับประทานขนม ( X  = 1.32 , S.D. = 0.10)  

ชอบลุกจากเกาอี้ ( X  = 1.00 , S.D. = 0.00)  นอกนั้นเปนพฤติกรรมที่

แสดงออกในระดับปานกลาง 

4. พฤติกรรมกอนเรียนและขณะเรียนของนักศึกษานั้น

แสดงออกในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูผูสอนควรมีการเตรียมการสอนใหพรอมกอนสอน ทั้งใน

สวนของกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอน 

2. ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมที่จะเรียนของนักศึกษา 

โดยมีการย้ําเตือนทุกคร้ังกอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การ

เตรียมตัวและการเตรียมอุปกรณท่ีใชในการเรียน ครูผูสอนควรมีการสราง

ขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะเรียน เชน ไมคุยกันภายในหองเรียน  

ไมนําขนมมากินในหองเรียน เปนตน 

 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรียนและปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอนามัยและความปลอดภัย

ในชวงชั้นอื่น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากกลุม

ประชากรอื่น เชน ผูปกครองและเพื่อนรวมชั้นเรียน 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ในวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักศึกษาซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการ

จัดการเรียนรูวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอไป 

_______________________________________________________ 
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