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ชื่องานวิจัย การแก ไ ขปญหาผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยนของนั ก ศึ กษา ไม สน ใจ เ รี ย น              

วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 

ชื่อผูวิจัย นางรัตนา  ชาตรูประมัย 

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส 

ปการศึกษา 2560           

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไมสนใจ

เรียน วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 1  หองเรียน ซ่ึงไดมาโดย

เลือกหองท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือหอง ปวส. 2/10 มีนักศึกษาท้ังหมด 31 คน  เครื่องมือการวิจัยเปน

แบบประเมินผลใหคะแนนรายงานหนาชั้นเรียนและรูปเลมรายงาน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ t-test Independent Samples 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นระกาศ       

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคะแนนสูงข้ึน  แสดงวานักศึกษามีความกระตือรือรน สนใจเรียน มีความ

รับผิดชอบ จึงสงผลทําใหมีคะแนนสูงข้ึน  

2. นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึน จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดานมีความ

กระตือรือรน สนใจเรียน มีความรับผิดชอบมากข้ึน จึงสงผลใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาชีพ 

โดยเฉพาะวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนําไปใชในชีวิต         

ประจําวันได 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของศูนยวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี             

อรรถวิทยพณิชยการ  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ี

เปนประโยชนจนกระท่ังไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน คือ ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ  อาจารยภัทรดา 

รุงเรือง และอาจารยศิริ ซํามาซา ท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจนมีความถูกตอง

และสามารถนําไปใชได 

 ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร. สมศักดิ์ รุงเรือง ท่ีใหโอกาสในการทํางานวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการและนักศึกษาระดับ ปวส.2                

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ท่ีใหความรวมมือในการเรียนการสอนเปนอยางดี 

            

          รัตนา  ชาตรูประมัย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิต ท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหมี การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนเรื่องท่ีจะสงผลในชีวิตการศึกษาและแสวงหาความรู เพ่ือใหความสําคัญ

ทางดานการศึกษามากข้ึน  โดยจัดใหมีการมุงเนนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

พัฒนาสติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข ใหมีความรู ความงามท้ังทางกาย อารมณ  สังคม  การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 ท่ี

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณธรรมนําความรู  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอน

จําเปนตองศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ใหเปนไปอยางเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนสามารถดึงศักยภาพ ท่ีมีอยูมาใชในการเรียนไดอยาง

เต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียน 

 การจัดการศึกษาท่ีดีจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางวัย อายุ บุคคล  ท้ังนี้เพราะวาเด็ก

แตละคนจะมีความอดทนตอการเรียนไมมากนัก ทุกวันนี้มีหลายปญหา เชน ไมตั้งใจเรียน ไมสง

การบาน  เขาหองเรียนชา  พูดคุยเสียงดังในขณะท่ีครูสอน  ซ่ึงปญหาเหลานี้ ลวนแตเปนอุปสรรคใน

การสอนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ คือ นักศึกษาไมมีสวนรวมในการเรียน มี

นักศึกษาท่ีตั้งใจเรียนไมก่ีคน ท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีครูจัดให  ชวงของวัยนี้ความสนใจในการเรียน

ลดลงเนื่องจากเพ่ือนมีอิทธิพลมาก การคุยกันเองในกลุมจะมีความสนุกสนาน ตื่นเตนนาสนใจมากกวา

ความรูในตารางสอน  สาเหตุสําคัญท่ีนักศึกษาไมมีสวนรวมในการเรียน นักศึกษามีความสนใจในสิ่ง

อ่ืนมากกวา      

 ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดปฏิบัติงานสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องนี้ เพ่ือใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีข้ึน               

ซ่ึงเปนวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียน

แบบการทํารายงานเปนกลุม มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการจัดการโลจิสติกส  

เชิงธุรกิจ ดังนั้นครูผูสอนจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนไดเนนความสําคัญ

ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการอยางเหมาะสม   การจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึง

ความสนใจ ครูผูสอนจึงสรางใบงานเปนการสั่งทํารายงานเกลุมพรอมท้ังนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน

ทุกกลุม เพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ในการอยากไดคะแนน หรือสะสมแตม ซ่ึงเปนวิธีการเรา

ใหผูเรียนสนใจการเรียนมากกวาสิ่งอ่ืน เปนการแขงขันกับตัวเอง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน



และกันในหองเรียนอยางสมดุล รวมถึงการจัดบรรยากาศท่ีทําใหเกิดการเรียนรูมีความคิดสรางสรรค

เปนคนท่ีคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ซ่ึงสงเสริมใหการจัดการเรียนรูในวิชาการจัดการจัดการโลจิ

สติกสเชิงธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป     

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไมสนใจเรียน วิชาการจัดการ        

โลจิสติกสเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2  

2. เ พ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให มีความสนใจเรียนในวิชา             

การจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 - 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย เปนการแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไม

สนใจเรียน ในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ โดยการสอนแบบเก็บคะแนนจากรการทํารายงาน

เปนกลุม มีดังนี้   

1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                   

ชั้นปท่ี 2 ในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 4 หอง คือ หองปวส.2/8            

ปวส.2/9  ปวส. 2/10 และปวส.2/15 รวมประชากรท้ังสิ้น 100 คน  

2.  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      

ชั้นปท่ี 2 ในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชา              

การจัดการโลจิสติกสกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาหอง ปวส.2/10  จํานวนท้ัง 1 หอง เทากับ 31 คน  

 3.  ระยะเวลาในการวิจัย 1 พฤศจิกายน 2560 –  28 กุมภาพันธ  2560 พ้ืนท่ีในการวิจัย 

คือหองเรียนประจําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หอง 471 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ในเวลาเรียนของวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ อาจารยรัตนา  ชาตรูประมัย เปนอาจารยผูสอน 

 4. ตัวแปรท่ีศึกษา 

      4.1 ตัวแปรอิสระไดแก   

4.1.1 การเรียนแบบทํารายงานเปนกลุม 

4.1.2 พฤติกรรมการเรียนแบบกลุม 

      4.2 ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 



นิยามศัพทเฉพาะ 

1. วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ หมายถึง รายวิชาท่ีบรรจุไวในหลักสูตร              

การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

2. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส หอง ปวส. 2/10  รวม 31 คน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ            

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

 3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูดานความรู ความจํา ความเขาใจ และ

การนําไปใชในการเรียนทํารายงานเปน โดยวัดจากคะแนนท่ีไดจากการทํารายงานเปนรูปเลมรายงาน 

และการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน ในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ เปนใบงานสั่งการทํา

รายงานเปนรูปเลมพรอมนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน อาจารยผูสอนสรางข้ึน  

 4.  การเรียนแบบกลุม  หมายถึง การจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการกลุม ท่ีมีการจัด

นักศึกษาเปนกลุมขนาดเล็กประมาณ 4-6 คน  ซ่ึงคละความสามารถ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ทํางานรวมกัน จัดทํารายงานเปนรูปเลม พรอมท้ังวางแผนแบงหัวขอการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

โดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆนอกเหนือตําราเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการทํารายงานเปนกลุมและนําเสนอ 

รายงานหนาชั้นเรียน  วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปท่ี 2 (ปวส.2/10) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  

 2. เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน จากการทํา 

รายงานเปนกลุมและมีผลคะแนนการเรียนดีข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไมสนใจเรียน”ใน

วิชาการจัดการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. วิชาการจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบทํารายงานเปนกลุม 

3. ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  วิชาการจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ รหัสวิชา  3214 – 2101 จํานวน 3 หนวยกิต  3 คาบ/

สัปดาหศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของธุรกิจประเภทตาง ๆ การจัดการโลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกส 

ประสิทธิภาพการใหบริการ การสรางความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงตอ

กิจกรรมทางโลจิสติกส  กระบวนการวางแผน  การดําเนินการ  การควบคุมดานการจัดการโลจิสติกส

ในองคกรธุรกิจ แตละประเภท โดยมีจุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความเขาใจในขอบเขตของธุรกิจในงานโลจิสติกสประเภทตาง ๆ  

2. มีทักษะในการวิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางองคกร กับการจัดการโลจิสติกส 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  

4. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

เม่ือผูเรียน จบหลักสูตรในรายวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจนี้แลว ผูเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ไดดังนี้ 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 

2. วิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางองคกร กับการจัดการโลจิสติกส 

3. แกไขปญหาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 

4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบทํารายงานเปนกลุม 

ความหมายของการเรียนแบบการทํางานเปนกลุม การจัดสภาพการเรียนการสอนปจจุบันนี้

ไดมีการใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะของนักเรียนในหลายๆ ดาน 



ซ่ึงการเรียนแบบทํารายงานเปนกลุม นับวาเปนแนวความคิดใหมทางการศึกษาท่ีเนนความสําคัญของ

การทํางานรวมกัน และใหผูเรียนสนุกกับการทํางานดวยกัน ซ่ึงแนวคิดนี้คอนขางจะสอดคลอง

เหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษาเปนอยางมาก อันเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชาท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู

เพ่ือการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม (นาตยา ปลันธนานนท 2538: 4)  การเรียนกลุมนั้นมีผูใหคํา

จํากัดความหลายทาน ดังนี้สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 4) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนกลุม

หมายถึง วิธีการสอนแบบหนึ่งท่ีกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม

เล็กๆ ซ่ึงมีนักเรียน 4 คน เปนเด็กเรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ผลการ

เรียนของเด็กจะพิจารณาเปนตอน ตอนแรกจะพิจารณาคะแนนท้ังกลุม ตอนท่ีสองจะพิจารณาคะแนน

สอบเปนรายบุคคล การสอบท้ัง 2 ครั้งตางคนตางสอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังนั้นเด็กเกงจึง

พยายามชวยเหลือเด็กออน เพราะจะทําใหคะแนนของกลุมดีข้ึน และทางโรงเรียนจะใชรางวัลเปนการ

เสริมแรงใหดวย หากคะแนนเฉลี่ยกลุมใดไดเกินเกณฑท่ีทางโรงเรียนตั้งไว 

 การเสนอแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับการใชแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน

และใบประเมินผลในการศึกษาพฤติกรรมและการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนของนักเรียนท่ีมีสวน

รวมในการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมจะสังเกตเก่ียวกับพฤติกรรมมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียน 

ซ่ึงครูผูสอนจะคอยใชสิ่งเราหรือการใหคะแนนเพ่ือเปนการสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ธอรนไดค (E.L.Thomdike) กลาววา การเรียนรูนั้นผูเรียนจะตองมีความกระตือรือรนอยู

ตลอดเวลาและการเรียนรูจะคงสภาพอยูก็ตอเมือพันธะรหวางสิ่งเรากับการตอสนองยังคอยู การ

แกปญหานั้นเกิดข้ึนจากการลองผิดลองถูกและใชตอบสนองในการแกปญหานั้น ซ่ึงหมายถึง การ

เรียนรูไดเกิดข้ึนแลว ธอรนไดค ตั้งกฎการเรียนรูไววา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมือสอดคลองกับกฎ

แหงความพรอม 

 สกินเนอร (Skinner ) กลาววาการเรียนการสอนของครูไมควรใชแรงเสริมพฤติกรรมท่ีไม

ถูกตองไมพึงปรารถนาและไมควรใชการลงโทษกับเด็กเพ่ือใหเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 โคมส (Combs) กลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลวาความจริงในสายตาของแตละบุคคลอาจจะ

แตกตางจากท่ีคนอ่ืนเขาใจการเนนวัตถุประสงคดานเจตพิสัย (Affective) มีความสําคัญมากโรงเรียน

ควรเนนและควรชวยใหนักเรียนแตละคนบรรลุผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนมีความภูมิใจในตนเองวาเปนบุคคล

ท่ีมีลักษณะเฉพาะตนและไดพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี 

 โรเจอรส (Roggers) กลาววาการเสริมแรงใหผูเรียนรูสึกประเมินผลสิ่งท่ีเรียนรูดวยตนเองจะ

ชวยใหเขามีความอิสระเปนของตนเองมีความคิดสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

 



การจัดกิจกรรมการสอน 

 ข้ันท่ี  1 (ชวงท่ี 1 Why/ กระตุนสมองซีกขวา) การสรางประสบการณมีจุดประสงคเพ่ือสราง

ประสบการณตรง ใหนักเรียนเขาใจโดยสัญชาติญาณเก่ียวกับลักษณะของ “แหลงซอนตัวท่ีดี” ผาน

กิจกรรมการละเลน คือ “ซอนหา” โดยจะประเมินผลกิจกรรมจากการมีสวนรวมและความสนุกสนาน

ในการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 ข้ันท่ี 2 (ชวงท่ี 1 Why/ กระตุนสมองซีกซาย) การวิเคราะหจากประสบการณ มีจุดประสงค

ใหนักเรียนวิเคราะหเกม “ซอนหา” โดยครูกระตุนใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหหาองคประกอบของ

สถานท่ีซอนตัวท่ีดีมีกิจกรรมแบงนักเรียนเปนกลุมยอย แลวใหตอบคําถาม ดังนี้ 

1. นักเรียนท่ีถูกหาพบเปนคนสุดทายทําอยางไรจึงซอนตัวไดนานกวาคนอ่ืนแหลง               

ซอนตัวท่ีดีนั้นมีลักษณะเชนไร 

2. แหลงซอนตัวท่ีดีมีลักษณะเฉพาะท่ีคลายกันอยางไรบาง  

3. ลักษณะสําคัญดังกลาว มีความสําคัญตอการดํารงอยูของสัตวชนิดตางๆอยางไร 

 ข้ันท่ี 3 (ชวงท่ี 2 What / กระตุนสมองซีกขวา) การสะทอนประสบการณออกเปนแนวคิด

จุดประสงคใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยง วาประสบการณท่ีท่ีไดเรียนรูจากการเลนซอนหา อาจมี

ความคลายกันกับสัญชาติญาณการซอนตัวของสัตวชนิดอ่ืนๆ โดยครูจัดกิจกรรมแบงนักเรียนเปนกลุม 

แตละกลุมใชความรูท่ีไดมาเก่ียวกับแหลงซอนตัวท่ีดี โดยครูจัดกิจกรรมแบงนักเรียนเปนกลุม แตละ

กลุมใชความรูท่ีไดมาเก่ียวกับแหลงซอนตัวท่ีดี เพ่ือหาตําแหนงท่ีนาจะเปนท่ีซอนของสัตวชนิดท่ีครูได

กําหนดใหมา อาจเปนแมลงตัวจิ๋ว กระรอก กระตาย หรือสัตวท่ีขนาดใหญข้ึน นักเรียนแตละคนวาด

ภาพบรรยายลักษณะแหลงซอนตัว ท่ีพวกเขาพบ และคิดวาเปนแหลงท่ีซอนตัวท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด 

จากนั้นแลกเปลี่ยนภาพรางกันดู และอธิบายเหตุผลท่ีเลือกแหลงท่ีซอนนั้น ๆ สิ่งท่ีนักเรียนจะไดรับ

จากกิจกรรมนี้ คือ ความเขาใจในแนวคิดเรื่องการปรับตัว เรียนรูวาสัตวชนิดตางๆจะปรับตัวเพ่ือความ

อยูรอดโดยการเลือกสถานท่ีอาศัยท่ีปลอดภัยจากศัตรู 

 ข้ันท่ี  4 (ชวงท่ี 2 What / กระตุนสมองซีกซาย) การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด มีจุดประสงค

ใหนักเรียนเขาใจวาท่ีซอนตัวของสัตวสงผลตอกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติอยางไร โดยครูจะ

บรรยายเพ่ิมเติมในเรื่องแหลงท่ีซอนตามธรรมชาติของสัตวและเรื่องกระบวนการคัดเลือกโดย

ธรรมชาติ จัดเตรียมหาหนังสือ บทความ รูปภาพ ฯลฯ ท่ีเก่ียวของ สอนแนวคิดตางๆ และคําศัพท

เฉพาะทางวิชาการ รวมท้ังใหนักเรียนคนหาความรูจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือทบทวนแนวคิดเรื่อง            

การปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของสัตว และพิจารณาวาแนวคิดดังกลาวเก่ียวเนื่องกับกระบวนการ

คัดเลือกโดยธรรมชาติอยางไร 



 ข้ันท่ี 5 (ชวงท่ี 3 How / กระตุนสมองซีกซาย) ดําเนินการปฏิบัติตามแนวคิด มีจุดประสงค

เพ่ือใหแนวทางเชิงปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติแกนักเรียน                 

มีกิจกรรมตอบคําถามจากแบบฝกหัดเพ่ือทบทวนแนวคิดและความรูท่ีได และใหนักเรียนมองหาท่ี

ซอนของสัตวท่ีบานหรือบริเวณละแวกบานตน เขียนรายงานสิ่งท่ีพบเจอ เขียนภาพเก่ียวกับการคนพบ

นํามาเลาสูกันฟง 

 ข้ันท่ี 6 (ชวงท่ี 3 How / กระตุนสมองซีกขวา) การตอเติมเสริมแตงสรางองคความรูดวย

ตนเองมีจุดประสงคใหนักเรียนใชความคิดสรางสรรค ประยุกตใชสิ่งท่ีไดเรียนรูมา โดยมีกิจกรรมงาน

กลุม นักเรียนสรางสัตวในจินตนาการท่ีสามารถซอนตัวในชั้นเรียนไดอยางแนบเนียน นักเรียนลงมือ

วาดภาพเทาขนาดของจริง 

 ข้ันท่ี 7 (ชวงท่ี 4 IF/ กระตุนสมองซีกซาย) การวิเคราะหแนวทางท่ีจะนําไปใชใหเกิด

ประโยชนและเปนแนวทางสําหรับการเรียนรูเพ่ิมเติมตอไป มีจุดประสงคใหนักเรียนตอเติมโครงงาน

สัตวในจินตนาการของตนเอง และใชความรูท่ีไดเรียนมาเก่ียวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนเขียนบรรยายภาพลักษณะสําคัญๆ ของสัตวในจินตนาการ เชน ขนาด 

รูปราง สี ลักษณะพิเศษอ่ืนๆเปดโอกาสใหเพ่ือนตางกลุมวิจารณวาสัตวท่ีสรางข้ึนมา จะซอนตัวใน

หองเรียนไดดีเพียงใด และทําไม 

 ข้ันท่ี 8 (ชวงท่ี 4 IF / กระตุนสมองซีกขวา) การแลกเปลี่ยนประสบการณ และประเมินสิ่งท่ี

ไดเรียนรูมา มีจุดประสงคเพ่ือประเมินและทดสอบสิ่งท่ีเรียนไปแลว มีกิจกรรมใหนักเรียนสรางสัตว

จําลองจากกระดาษ ลองนําไปซอนภายในหองเรียน และใหเพ่ือนคนอ่ืนๆ ชวยกันคนหา รวมกัน

อภิปรายความยากงายในการหาสัตวจําลองแตละแบบ ลองคัดแปลงแกไขและทําการซอนใหม อาจ

ชักชวนผูเรียนจากหองอ่ืนๆ ใหมาลองรวมกิจกรรมการคนหาบทบาทของครูยอมเปลี่ยนไปทุกครั้งท่ี

เปลี่ยนวิธีสอนตามวงจร ในเสี้ยวแรกครูจะสรางสรรคประสบการณแลวนําไปสูการอภิปรายปญหาของ

ประสบการณนั้นๆ ในเสี้ยวท่ีสอง ครูแสดงตัวเปนผูปอนขอมูล เสี้ยวท่ีสาม ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผู

ชี้แนะ ชวยเด็กฝกฝนในสวนท่ีจําเปนตองเรียน ในเสี้ยวท่ีสุดทายครูจะเปนผูประเมินผลรวมท้ังเปนผู

ซอมเสริมและเปนแหลงขอมูลใหเด็กไดคนพบตนเองและการเรียนของเขาเองการจัดการสอนให

สอดคลองและคํานึงถึงการทํางานของระบบสมอง เปนวิธีท่ีดําเนินไปตามธรรมชาติ โดยท่ีครูไม

จําเปนตองมีความชํานาญพิเศษแตอยางใด แตสามารถทําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู ท่ี

สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนและเกิดการเรียนรูได

อยางตอเนื่องไมรูจบการเรียนการสอนเริ่มตนเม่ือ คุณผูเปนครูสามารถเรียนรูจากผูเรียนไดจากการท่ี

เราสมมุติเอาตัวเองไปเรียนรูอยางเด็ก เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจวาพวกเขา เรียนหรือเขาใจอะไร และวิธี

ใดท่ีเขาเขาใจมันได 



3.  ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (leaning achievement) เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยตางๆในการจัด

การศึกษา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเปนดัชนีประการหนึ่งท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังท่ี กูด (Good 1973:7), อางถึงใน 

อรัญญา นามแกว 2538 : 49) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา หมายถึงความรูหรือทักษะ

อันเกิดจากการเรียนรูท่ีไดเรียนมาแลวท่ีไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนน

สอบท่ีกําหนด ใหคะแนนท่ีไดจากงานท่ีครูมอบหมายใหหรือท้ังสองอยาง ซ่ึงสอดคลองกับไพศาล หวัง

พานิช (2536 : 89) ท่ีใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรีนท่ีเกิดข้ึนจากการฝกอบรมหรือการสอบ จึงเปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตางๆ เชน 

ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตนจากความหมายขางตนสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรูในเนื้อหาสาระท่ีเรียน

มาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ใน

ลักษณะตางๆและการวัดผลตามสภาพจริง เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

 3.2  ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 ชวาล แพรัตกุล (2516 : 112-115) แบงแบบทดสอบออกเปน 2 ชนิด ใหญๆ คือ 

3.2.1  แบบทดสอบท่ีผูสอนสรางข้ึนเอง (Teacher – made test) เปนแบบทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ในวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษา เปนตน โดยแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

แบบใหตอบเสรีและแบบจํากัดคําตอบ ซ่ึงคุณประโยชนของแบบทดสอบชนิดนี้อยูท่ีสามารถพลิก

แพลงใหเหมาะกับสภาพและเหตุการณได  

3.2.2  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) แบบทดสอบมาตรฐานเปนตัวอยาง

ของการกระทําหรือความรูของบุคคลแตละคนของกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงรับมาภายใตสภาพการณท่ี

กําหนด การใหคะแนนเปนไปตามกฎเกณฑและการตีความหมายก็เปนไปตามตารางเกณฑปกติ 

(norm) แบบทดสอบมาตรฐานผูสอนใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือราย

หองไดอยางม่ันใจและประหยัดถูกตองตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืนๆ ใชสําหรับวัดพิสัย

ความรูของผูเรียนของแตละชั้นและแตละกลุมวามีระดับความรูทัดเทียมกัน หรือแตกตางกัน เพ่ือจะได

ปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นๆได ใชสําหรับแยกประเภทผูเรียนออกเปนกลุม

ยอยๆ ตามความสามารถของเขา เพ่ือจะไดเรียนอยางมีความสุข ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพวาแตละ



คนเกง - ออน ในวิชาใดบาง มากนอยเพียงใดและเพราะสาเหตุใดใชสําหรับเปรียบเทียบความงอกงาม

ของผูเรียนแตละคนแตละหองวา มีพัฒนาการข้ึนจากเดิมในชวงระยะเวลาหนึ่งๆมากนอยเพียงใด ใช

ตรวจประสิทธิภาพของการเรียน ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษาวามีโอกาสจะประสบ

ความสําเร็จในทางใดระดับใด ใชในการแนะแนวโดยพิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานหลาย

ฉบับวา เขามีสมรรถภาพทางสมองหรือหัวโนมเอียงหรือมีความถนัดในดานใด เพ่ือจะไดแนะแนว

อาชีพท่ีเหมาะสม ใชในการประเมินการศึกษา ใชในการวิจัยในฐานะท่ีเปนแบบทดสอบมาตรฐานมี

ประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก การสํารวจคนควาและการวิจัยตางๆ จึงตองอาศัยแบบทดสอบชนิดนี้

เปนเครื่องมือสําคัญ สําหรับการเก็บขอมูลในการทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถ 

 สมบุญ ภูนวล (2525 : 17-22) แบงแบบทดสอบออกเปน 4 ชนิด ดังนี้ 

 1.แบบทดสอบรายบุคคล และสอบเปนกลุม (Individual and group tests) เปน

แบบทดสอบท่ีใหนักเรียนตอบครั้งละคน เชน ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตาม

แบบทดสอบ เม่ือนักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลนี้โดยท่ัวๆไป

ผูสอบตองไดรับการฝกหัดและมีประสบการณมาก แบบทดสอบเปนกลุมโดยท่ัวๆไป ครูทุกคนเคยมี

ประสบการณมาแลวในชั้นเรียน ผูกํากับการสอบไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการสอบได 

อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 

 2.แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย (Objective and subjective tests) ขอสอบปรนัยเปน

ขอสอบท่ีไมตองใชความคิดเห็นของผูตรวจ แตใหตามแบบหรือกุญแจท่ีผูออกขอสอบกําหนดไว 

คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา ขอทดสอบท่ีมีโอกาส

เปนปรนัยไดดี คือ ขอทดสอบเลือกตอบถูก- ผิด และจับคู เพราะการใหคะแนนเปนไปตามกุญแจท่ีได

พิจารณาไวกอนแลว แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบท่ีใหตอบยาวๆ หรือแบบความเรียง ยาก

ท่ีจะใหคะแนนไดชัดเจน เท่ียงตรงและเท่ียงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการใหคะแนน อยางไรก็ตามการ

ใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ จะชวยใหการใหคะแนนมีความเท่ียงธรรม ดีข้ึนไดในเนื้อหาวิชา

จดหมายเรียงความ แตงความ เปนตน 

 3.แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและขอเขียน (Performance and pencil paper test) 

แบบทดสอบการปฏิบัติจริง เปนการสอบท่ีผูสอบทํางานแทนการตอบคําถามอาจจะสอบทีละคน หรือ

เปนกลุมก็ได เชน การสอบปฏิบัติรองเพลง เลนดนตรี พลศึกษาอาจสอบทีละคน สอบเขียนภาพ 

ทํางานหัตถะ อาจสอบเปนกลุมก็ได เปนตน ผูตรวจจะนับจํานวนท่ีทําผิด หรือพิจารณาดูคุณภาพ

ท้ังหมดเปนสวนรวม แลวนํามาจัดอันดับคุณภาพและสามารถวัดเวลาท่ีผูสอบใชในการปฏิบัติงานจน



เสร็จ แบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ เนื้อหาวิชาแผนท่ีอาจชี้ใหเห็นตําแหนงของ

เมือง แหลงทรัพยากร ใครจะชี้ไดถูกและรวดเร็ว วิชาประวัติศาสตรอาจใหเรียงภาพผูนําของประเทศ

ตามลําพังกอนหลัง ใหชี้สวนท่ีหายไปในภาพ ใหเขียนเรียงความ จดหมาย 

 4.แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง

ใชสําหรับทดสอบนักเรียนท่ีครูสอนเอง แบบทดสอบจะดีหรือไมข้ึนอยูกับครูมีความรูในการสรางขอ

ทดสอบหรือไม และมีทักษะเพียงใด แบบทดสอบมาตรฐานสรางข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญในการทดสอบ

รวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู แบบทดสอบนี้จะตองมีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ คะแนน

เปนมาตรฐาน เปนการทดสอบทีมีแบบแผนและสามารถนําแบบทดสอบนี้ไปใชกับนักเรียนตางหอง

ตางโรงเรียนได 

4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อุบล พวงมาลา (พ.ศ.2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน

แบบมีสวนรวมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฎ

เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนและหลังการอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูให

สามารถใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

ผลการทําวิจัยในชั้นเรียนและผลของการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาและผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน

กลุมตัวอยางคือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา2549 ท่ีสมัครใจเขา

รวมโครงการวิจัยจํานวน 20 คน ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณิตศาสตร 

ฟสิกส ภาษาจีนและอาจารยพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 21 

คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึกประเมินผลการวิจัย

แนวคําถามในการสัมภาษณและสมุดบันทึกของผูวิจัยวิเคราะหโดยนับความถ่ีหาคารอยละคาเฉลี่ยคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีการทดสอบคาสหสัมพันธและการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูหลังไดรับการอบรมสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.01 ผลการพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูใหสามารถกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไป

ปฏิบัติงานตามสภาพจริงพบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสามารถจัดทําโครงรางการวิจัย

และเขียนรายงานวิจัยโดยเฉลี่ยอยูในระดับคุณภาพดีตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานการวิจัยตอไปท่ี

ประชุมไดผลทางการวิจัยในชั้นเรียนและผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูมีความสัมพันธกันยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลความคิดเห็นของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูตอการมี



สวนรวมในการทําวิจัยในชั้นเรียนพบวาผูทีมีสวนรวมในการทําวิจัยในชั้นเรียนทุกข้ันตอนคืออาจารยพ่ี

เลี้ยงและผูท่ีสวนรวมในบางข้ันตอนคือผูวิจัยสวนอาจารยพ่ีเลี้ยงเห็นวาตนเองสามารถสนับสนุนและ

ชวยแหลือนักศึกษาในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดโดยการมีสวนรวมระหวางอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารย

จากมหาวิทยาลัย 

 ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542. บทคัดยอ : 79-80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT กับท่ีไดรับการสอน โดยใช

ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร และการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด แกปญหา

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT กับท่ีไดรับการสอนโดยใช ชุด กิจกรรมตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตร ประชากรและกลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกุนนทีรุ

ทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน โดยใชกิจกรรม 4 

MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรม

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช

กิจกรรม 4 MAT มีความสามารถในการคิดแกปญหา สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรร

รมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ปณต เกิดภักดี (2544 : 46) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการในชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการจัดกิจกรรม

แบบ 4 MAT พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกกวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ประพนธ จายเจริญ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานสําหรับ               

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบบ 4 MAT กับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษา ปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน                

53 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองใชแฟมสะสมผลงานสําหรับ 

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถในการคิดแกปญหา โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาให

ทํางาน รวมกันอยางสมดุล เพ่ือคุณภาพทรัพยากรมนุษย โดยรูจักตนเองและผูอ่ืน มีความคิดเห็นใน

เชิง เหตุผลสรางสรรค แกปญหาไดอีกท้ังทํางานกลุมไดดี มีการวางแผนการทํางานพัฒนาคุณภาพ ทํา

ใหเกิดการพัฒนาสติปญญาและคุณคาความเปนมนุษย 

 

  



บทท่ี 3 

 วิธีดําเนินงานวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนักศึกษาไมสนใจเรียน  ในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  โดยมีรายละเอียดในการ

ดําเนินการศึกษาคนควา ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน  

ไดแก ปวส.2/8 ปวส.2/9  ปวส.2/10 และปวส.2/15   

 กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                    

ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน 1 หองเรียน  ไดแกหอง                

ปวส.2/10 จํานวน 31 คน 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. ใบงานกิจกรรมกอนสอบกลางภาค 

เรื่อง    เศรษฐกิจพอเพียงกับ สิ่งประดิษฐจากกวัสดุเหลือใช 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.1 คนควาขอมูลการประดิษฐวัสดุเหลือใช จากอินเตอรเน็ต เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด อดออม นําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชประโยชนใหเต็มท่ี

มากท่ีสุด สอดคลองกับกระบวนการโลจิสติกส ในการใชทรัพยากรใหคุมคาและนําสิ่งท่ี

เหลือใชรีไซเค้ิล แลวนํากลับมาใชใหม ได  จัดทํารายงานเปนรูปเลมพรอมท้ังประดิษฐ

ชิ้นงาน สงอาจารยผูสอน  

1.2 การดําเนินกิจกรรม  

แบงกลุม ออกเปน กลุมละ 5 คน  เลือกหัวหนากลุม  ประชุมคณะทํางาน แบงหนาท่ี

และความรับผิดชอบ จับฉลากเลือกกิจกรรมตอไปนี้  จัดเตรียมสื่อภาพทํางาน ตัวอยาง 



ท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู บริหารเวลากลุมละ 15 

นาที ดวยโปรแกรม Power Point  

1.3 นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน รายละเอียดการจัดทําสิ่งประดิษฐพรอมท้ังโชวชิ้นงาน

ประดิษฐ อาจารยผูสอนประเมินผล การอภิปรายกลุม หลังจากฟงการอภิปราย 

การประเมินผล การทํากิจกรรม                           

กลุม

อภิปราย 

เทคนิคการนําเสนอ/ภาพ/ความ

ชัดเจน (10 คะแนน) 

เนื้อหาสาระ/การบริหาร

เวลา (10 คะแนน) 

จิตพิสัย/ความ

สามัคคี(10 คะแนน) 

กลุมท่ี 1    

กลุมท่ี 2    

กลุมท่ี 3    

กลุมท่ี 4    

กลุมท่ี 5    

เกณฑการประเมิน  คะแนน 20 – 30  ดีมาก 

      คะแนน 10 – 19  ดี 

      คะแนน 1 -  9     ปรับปรงุ                       

                                                                                   ลงชื่อ......................................

         (อาจารยผูสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ใบงานกิจกรรมกอนสอบปลายภาค 

เรื่อง    กระบวนการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2.1 คนควาขอมูลกระบวนการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ จากอินเตอรเน็ต จัดทําเปนรูปเลม  

รายงาน และนําเสนอหนาชั้นเรียนในโปรแกรม Power Point  บันทึกใสแผนซีดี                

สงอาจารยผูสอน  

2.2  การดําเนินกิจกรรม  

แบงกลุมออกเปนกลุมละ 5 คน   เลือกหัวหนากลุม  ประชุมคณะทํางาน แบงหนาท่ี

และความรับผิดชอบ จับฉลากเลือกกิจกรรมตอไปนี้  จัดเตรียมสื่อภาพทํางาน ตัวอยาง 

ท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู บริหารเวลากลุมละ 15 

นาที ดวยโปรแกรม Power Point  

2.3  นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน รายละเอียดกระบวนการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ อาจารย 

ผูสอนประเมินผล การอภิปรายกลุม หลังจากฟงการอภิปราย 

การประเมินผล การทํากิจกรรม                           

กลุม

อภิปราย 

เทคนิคการนําเสนอ/ภาพ/ความ

ชัดเจน (10 คะแนน) 

เนื้อหาสาระ/การบริหาร

เวลา (10 คะแนน) 

จิตพิสัย/ความ

สามัคคี(10 คะแนน) 

กลุมท่ี 1    

กลุมท่ี 2    

กลุมท่ี 3    

กลุมท่ี 4    

กลุมท่ี 5    

เกณฑการประเมิน  คะแนน 20 – 30  ดีมาก 

      คะแนน 10 – 19  ดี 

      คะแนน 1 -  9     ปรับปรงุ                       

                                                                                  ลงชื่อ......................................

         (อาจารยผูสอน) 



3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

1= ไมมี  2 = ปรับปรุง  3 = ปานกลาง  4 = ดี  5 = ดีมาก 

ลําดับ พฤติกรรม 1 2 3 4 5 

1 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษามีความกระตือรือรน      

2 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน      

3 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษามีความพยายาม ขยัน ตั้งใจ      

4 นักศึกษามีผลคะแนนจากรูปเลมรายงานและการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

     

5 เปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาค      

                                      รวมคะแนน      

เกณฑการประเมินผล ผานเกณฑ  

ระดับคะแนน    0 – 5   = 1 

ระดับคะแนน    6 – 10 = 2 

ระดับคะแนน  11 – 15 = 3 

ระดับคะแนน  16 – 20 = 4 

ระดับคะแนน  21 – 25 = 5 

 

วิธีการสรางเครื่องมือ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

 1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ และเอกสารประกอบ    

การเรียนจากนั้นนํามากําหนดหนวยการเรียนและสรางใบงาน 

           2. การสรางใบงานสําหรับการจัดการเรียนรูแบบทํารายงานเปนกลุม นําเสนอหนาชั้นเรียน  

3. จัดกิจกรรมกลุมโดยจัดผูเรียนเปนกลุมๆละ ประมาณ 5  คน ซ่ึงแตละกลุมจะมีสมาชิกท่ีมี

ความสามารถคละกัน หนาท่ีสําคัญของกลุมคือ การเตรียมสมาชิกใหสามารถทํารายงานไดนําเสนอ

หนาชั้นเรียนไดดี  การทํางานของกลุมเนนความสัมพันธของสมาชิกในกลุม การนับถือตนเองและการ

ยอมรับเพ่ือนท่ีเรียนออน ซ่ึงสิ่งท่ีนักศึกษาควรคํานึงถึง คือ นักศึกษาตองชวยเหลือเพ่ือนใหรูเนื้อหา

อยางถองแท (วัฒนาพร ระงับทุกข  2541 : 175) นักศึกษาไมสามารถศึกษาเนื้อหาจบคนเดียว โดยท่ี

เพ่ือนในกลุมไมเขาใจ  ถาหากไมเขาใจควรปรึกษาเพ่ือนในกลุมกอนปรึกษาครู  และในการปรึกษากัน



ในกลุมไมควรสงเสียงดังรบกวนกลุมอ่ืน   โดยสมาชิกในกลุมชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาท่ี

การทํากิจกรรมดังนี้ 

คนท่ี  1  อานคําถาม  

คนท่ี  2  จัดหาขอมูล /คําตอบ 

คนท่ี  3  จดบันทึกขอมูล / คําตอบ 

คนท่ี  4  ประเมินข้ันตอนท้ังหมดและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

1. ข้ันการทดสอบยอย หลังจากเรียนไปแลว นักศึกษาจะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคล  

โดยครูทําการทดสอบวัดความรูความเขาใจประมาณ 15 นาที และคะแนนท่ีไดจากการทดสอบจะถูก

แปลงเปนคะแนนของกลุมท่ีเรียกวา คะแนนกลุมสัมฤทธิ์ ซ่ึงในการทดสอบนักศึกษาทุกคนจะทํา

ขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2. การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสอบไดคะแนนฐาน  

(Base Score) โดยคะแนนท่ีไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะทําไดหรือไมจะ

ข้ึนอยูกับความขยันท่ีเพ่ิมข้ึนจากครั้งกอนหรือไมนักศึกษาทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพ่ือชวยกลุม 

หรืออาจจะไมไดเลยถาหากไดคะแนนนอยกวาคะแนนฐานเกิน 5 คะแนนแลวนําคะแนนฐานไปเทียบ

คิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Point) โดยมีเกณฑดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คะแนนจากการทดสอบ 

คะแนนจากการประเมินผลรายงาน คะแนนจากการพัฒนา 

ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 5 คะแนน 

ต่ํากวาคะแนนฐาน 1-5 คะแนน 

เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 0-5 คะแนน 

สูงกวาคะแนนฐานมากกวา 5 คะแนน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาท้ังหมดในหองเรียน และใหจัดเปนกลุม 

2. ทําใบงานกิจกรรม ใหนักศึกษาทํารายงาน แลวสงอาจารยผูสอนเก็บคะแนนกอนสอบกลาง

ภาคและกอนสอบปลายภาค  

3. ทําการออกแบบใบประเมินผลการใหคะแนนการนําเสนอหนาชั้นเรียน  

4. นักศึกษารายงานหนาชั้นเรียน อาจารยประเมินผล เก็บคะแนนการผานเกณฑ รอยละ 80  

จากการทํารายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียนท้ังหมด 



สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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เม่ือ  R tt แทน ความเท่ียงของแบบประเมิน 

 K แทน จํานวนขอการประเมิน 

 P แทน  ความยากงายของขอสอบแตละขอ 

 q   แทน สัดสวนท่ีไดคะแนนต่ํา (1-p) 

 S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบประเมิน 

      2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย (Mean) และคารอยละ (%) 

   
N

X
X ∑=   
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เม่ือ  S  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

 ∑ 2x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

 N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  4 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาไมสนใจเรียน วิชาการจัดการ       

โลจิสติกสเชิงธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ท่ีเรียนแบบการทํารายงานเปนกลุม วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ    

แกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาไมสนใจเรียน วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนแบบทํารายงานเปนกลุม ผูวิจัยไดเสนอ     

ผลวิจัย ตามลําดับดังนี ้
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเตรียมไวและนําไปใชกับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จํานวน 100 คน        

กลุมตัวอยาง เปน นักศึกษาระดับ ปวส. 2/10 จํานวน 31 คน แลวพบวาในระยะเริ่มแรกของงานวิจัย

นักศึกษาท่ีตั้งใจเรียนอยูแลว มีความสนุกกับการเรียน แตนักศึกษาท่ีไมสนใจเรียนคอย ๆมีการพัฒนา

ปรับปรุงข้ึนเรื่อย ๆ มีความกระตือรือรนในการเรียน เขาเรียนทันเวลาท่ีกําหนด ไมสาย นักศึกษาจะ

เตรียมความพรอมกับการเรียน และเม่ือครูทบทวนความรู และสอบถามปญหาการทํารายงานกลุม 

การหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ก็ยิ่งทําใหนักศึกษาเกิดขอซักถามมากข้ึน ทําใหเห็นถึงการสนใจ

และตั้งใจในการทํารายงานท่ีครูมอบหมายให มีการใหตรวจงานรายละเอียดเนื้อหา ของงาน และ

รูปแบบความถูกตองของงาน กอนท่ีจะถึงกําหนดสงและรายงานหนาชั้นเรียน 

เม่ือถึงกําหนดวันท่ีสงรูปเลมรายงานและนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน นักศึกษาทุกคนสงงาน

ครบ และมีความพรอมในการรายงานหนาชั้นเรียน ผลของงานวิจัย นักศึกษามีคะแนนผานเกณฑรอย

ละ 80 ตามการประเมินผลของครูผูสอน และการประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการทํา

รายงานเปนกลุมในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

1. คะแนนจากแบบประเมินผลการทํากิจกรรม รายงานหนาชั้นเรียน 

กลุมท่ี 1  ไดคะแนน  26  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86 

กลุมท่ี 2  ไดคะแนน   27   จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเปนรอยละ 90 

กลุมท่ี 3  ไดคะแนน   28   จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเปนรอยละ 93 

กลุมท่ี 4  ไดคะแนน   28   จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเปนรอยละ 93 

กลุมท่ี 5  ไดคะแนน   26   จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเปนรอยละ 86 

กลุมท่ี 6  ไดคะแนน   27   จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเปนรอยละ 90 

คะแนนเฉลี่ย นักศึกษาท่ีสนใจเรียนท้ังหองจํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 90 นักศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยผานเกณฑรอยละ 80 มีความสนใจเรียนมากข้ึน 



 2. คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

     2.1 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษามีความกระตือรือรน  รอยละ 88 อยูในระดับดีมาก 

    2.2 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน รอยละ 90 อยูในระดับดีมาก 

             2.3 เม่ือจับกลุมรายงานนักศึกษามีความพยายามขยันตั้งใจรอยละ 89 อยูในระดับดีมาก 

             2.4 นักศึกษามีผลคะแนนจากรูปเลมรายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียนรอยละ 95 อยู

ในระดับดีมาก 

             2.5 เปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาครอยละ 92  อยูในระดับดีมาก    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง “การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไมสนใจเรียน        

วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2 (ปวส.

2/10 ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมประชากร คือ

นักศึกษาชั้น ปวส. 2/8  ปวส.2/9  ปวส.2/10 และปวส.2/15 จํานวนท้ังสิ้น 100 คน กลุมตัวอยางคือ

นักศึกษา ปวส. 2/10 จํานวน 31 คน ท่ีไดรับการสอนแบบทํารายงานเปนกลุม ผูวิจัยใชใบงานทํา

กิจกรรม ใหนักศึกษาคนควาขอมูลการทํารายงาน เศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังประดิษฐสิ่งวัสดุเหลือ

ใช จากกลุมตัวอยางในระหวางวันท่ี 1พฤศจิกายน 2560  – 28 กุมภาพันธ 2561 มีวัตถุประสงคของ

การวิจัย เพ่ือแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไมสนใจเรียน และเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีความสนใจเรียน วิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ใหเกิด

ประสิทธิผลตอไป  ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

สรุปผล 

 1. การแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ท่ีไดรับการเรียนแบบ

ทํารายงานเปนกลุม มีสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน และจํานวนมากข้ึน 

 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนมีความสนใจในวิชาการจัดการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ ดีข้ึน  

กระตือรือรน ขยัน แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหองเรียน  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการทํารายงานเปนกลุม  อาจารยผูสอน

ควรวางแผน จัดหาสื่อและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเตรียมความพรอมกอนทําการสอน 

รวมท้ังการเตรียมใบงานท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะกับนักศึกษา 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการสํารวจพฤติกรรม เปนรายบุคคลเพ่ือดูความกาวหนามากยิ่งข้ึน 

2.2 เพ่ิมวิธีการแกปญหาและพัฒนากิจกรรมเขามาบูรณาการกับบทเรียนใหดีข้ึนไป 

2.3 มีรายชื่อผูเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาในลําดับตอไป 

     2.4 ควรทําการวิจัยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ และในระดับชั้นอ่ืนๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


