
 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสอนเสริม เรื่อง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการติดต้ัง

ซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   

 

 

 

 

ผูวิจัย 

อาจารยวันวิสาข เกาสันเทียะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562 



 

 

 

ชื่อวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิค 

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร  

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    วิทยาลัยเทคโนโลยี            

อรรถวิทยพณิชยการ 

 ผูวิจัย         อาจารยวันวิสาข เกาสันเทียะ 

ปการศึกษา      2652 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัยในคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 13 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ              

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t – test Dependent  

ผลการวิจัย  พบวา 

 จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชา                              

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน                    

(x�= 12.23, S.D. = 2.09)  สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (x�= 7.46, S.D. = 2.60) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสใน                  

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา และ 

อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง                    

ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่กรุณาใหความรวมมือใน               

การเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

วันวิสาข เกาสันเทียะ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

การศึกษานับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงสําหรับการสรางสรรคความ

เจริญกาวหนา  และการแกไขปญหาในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  เพราะวาการศึกษามุงชวยให

บุคคลเกิดความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  และสติปญญา  สามารถปรับตนใหเขากับ

สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การศึกษา

ยังจะชวยใหบุคคลน้ันเปนผูที่รูจักคิด  รูจักทํา  รูจักการแกปญหาตลอดจนรูจักใชทรัพยากรวัตถุที่มี

อยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด  การที่ประเทศจะกาวหนาไดจําเปนจะตองมี

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู   ความคิด  ความสามารถจํานวนมาก  ดังน้ันการศึกษาจึงเปน

กระบวนการในการเสริมสรางบุคคลใหมีคุณลักษณะพึงประสงค ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

 การเรียนการสอนในหองเรียนเปนวิธีการที่ใชกันมานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปน

ประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม การ

เรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได

ทันกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว

วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญอยางที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล” (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 12-13) 

 การสอนเสริมเปนการจัดการเรียนการสอนลักษณะหน่ึง ซึ่งตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน การจัดการศึกษาควรต้ังอยูบนพื้นฐานดังตอไปน้ี (ผดุง อารยะวิญู 2539 : 

17) 1. ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม 2. ผูเรียน

แตละคนมีพื้นฐานตางกัน และแตละคนจะตองเรียนรูเพื่อปรับตัวเขาหากัน และใหทันโลกที่กําลัง

เปลี่ยนแปลงไป 3. ผูเรียนแตละคนยอมมีความสามารถอยูในตัวมากบางและนอยบาง การศึกษาจะ

ชวยใหความสามารถของผูเรียนปรากฏเดนชัดขึ้น 4. ในสังคมมนุษยน้ันยอมมีทั้งคนปกติและคน
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พิการ ในเมื่อเราไมสามารถแยกคนพิการออกจากสังคมของคนปกติได เราก็ไมควรแยกให

การศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ดังน้ันหากเปนไปไดควรใหผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับคนปกติเทาที่สามารถจะทําได 5. การใหการศึกษาควรมีหลากหลาย

รูปแบบเพื่อใหผูเรียนไดมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูไดเต็มที่การคนควาเอกสารและวิจัยดังกลาว

ขางตน  

ทําใหผูวิจัยตองการที่จะนํารูปแบบการสอนเสริมมาใชสอนในรายวิชาการประกอบเคร่ือง

คอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง             

โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให         

สูงข้ัน เพราะนาจะเปนวิธีที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการพัฒนา

ความสามรถของผูเรียนในการคิดแกปญหาโดยใชกระบวนการแบบสอนเสริมใหไดหมั่นฝกการลง

มือทํา ทักษะดานการคิด การคํานวณ การวิเคราะหฝกการแสวงหาความรู สรางองคความรูไดดวย

ตนเอง ตลอดจนฝกการทํางานอยางมีระบบ  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการสอนเสริม  

เร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร 

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 665 คน 

1.3.2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 13 คน ไดมาจาก

การสุมอยางงาย 
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1.3.3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.3.3.1. ตัวแปรตน ไดแก การสอนเสริม   

 1.3.3.2.ตัวแปรตามไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนเสริม   

 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดศึกษาแนวทาง

จากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตามลําดับตอไปน้ี 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเสริม 

2.2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1. แนวคิดเก่ียวกับการสอนเสริม 

ความสําคัญของการสอนเสริม 

ระบบการสอนทางไกล เปนระบบการเรียนการสอนที่ผูสอนและนักศึกษา อยูหางไกลกัน

จึงจําเปนที่จะตองมีวิธีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา เพื่อใหสามารถศึกษาหา

ความรูดวยตนเองมากที่สุด ดังน้ัน การสอนเสริมจึงเปนสื่อประเภทวิธีการที่จะชวยใหนักศึกษา

สามารถศึกษาในระบบการสอนทางไกลใหประสบความสําเร็จได โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเน้ือหายาก

ที่ตองการพึ่งอาจารยหรือขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

ความหมายของการสอนเสริม 

การสอนเสริม เปนกิจกรรมปฏิสัมพันธที่มุงเสริมเน้ือหาสาระในสื่อเอกสารการสอนและ

สื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหกับนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ และประสบการณใหแนน

แฟนมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคการสอนเสริม 

การสอนเสริมมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 

1) เพื่อสรุปเน้ือหาสาระของหนวยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก สลับซับซอนซึ่ง

นักศึกษาอาจไมเขาใจไดจากการอานเอกสารการสอน หรือการศึกษาจากสื่ออ่ืนๆ มาแลว 

2) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยในเน้ือหาสาระที่ศึกษาในชุดวิชาที่จัดให 

มีการสอนเสริม และไดรับฟงคําตอบ คําเฉลยปญหาที่นักศึกษาสงสัยของใจ  
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3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมสอนเสริม เชน สถานการณจําลองกลุม

สัมพันธ การวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น เปนตน 

4) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบอาจารยและเพื่อนนักศึกษา พรอมกับการสรางเครือขาย

เพื่อการติดตอสื่อสารในการเรียน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนโดยทั่วไป 

    

เพื่อใหการสอนเสริมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ครูควรคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปน้ี 

(ดวงเดือน  ออนนวม 2533 : 135-136)   

 

1. สิ่งท่ีไมควรทํา 

1.1 ไมควรใหการสอนเสริมเปนเพียงเพื่อใหผูเรียนมีอะไรทําเทาน้ัน เพราะจะไมชวยพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น 

1.2 ไมควรใหการสอนเสริมอยูในรูปของการใหงานแกผู เรียนมากกวาเดิม เชนให

แบบฝกหัดเพิ่ม เพราะการกระทําน้ีนอกจากจะไมเราความสนใจแลวยังอาจทําใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกเหมือนถูกทําโทษ 

 

2. สิ่งท่ีควรทํา 

2.1 การเสริมการเรียนในแนวกวางและแนวลึก ซึ่งมีความหมายดังน้ี      

2.1.1 การเสริมการเรียนในแนวกวาง  หมายถึง การขยายขอบเขตของหลักสูตร

ปกติใหกวางขึ้น โดยยังสัมพันธหรือตอเน่ืองกับหลักสูตรปกติและอยูในวิสัยที่ผูเรียนจะ

เรียนรูได      

2.1.2 การเสริมการเรียนในแนวลึก  หมายถึง การที่ผูเรียนศึกษาตามหลักสูตรปกติ

อยางลึกซึ้งและเขมขนขึ้น เชน สงเสริมความคิดสรางสรรคในระดับสูง  เปดโอกาสให

ผูเรียนไดศึกษาและแกปญหาที่ทาทายความสามารถ เสริมทักษะการคิดระดับสูง เชน การ

วิเคราะห การสังเคราะหการคิดอยางเปนระบบ เปนตน 

2.2 กิจกรรมควรมีลักษณะตางๆเหลาน้ี เชน ทาทาย เราความสนใจสนุก สงเสริมความคิด

สรางสรรค พัฒนาสติปญญา สงเสริมทักษะการแกปญหา การคิดอยางมีเหตุผล 

2.3 ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนควรมีทั้งแบบทั่วไปและแบบเจาะลึก  กลาวโดยสรุป  

ในการสอนซอมเสริม ครูควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ ตอบสนองความสามารถตาม

ศักยภาพของผูเรียนที่แตกตางกันอยางมีวัตถุประสงคและตองมีการวางแผน จึงจะทําใหการสอน

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   
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ประเภทของผูเรียนที่ควรรับการสอนซอมเสริม 

          ผูที่ควรไดรับการสอนซอมเสริม อาจจําแนกไดเปน 6 ประเภท คือ (ศรียา นิยมธรรม และ 

ประภัสร  นิยมธรรม 2525 : 47) 

1. ผูที่เรียนชา  ไดแก ผูทีที่มีไอคิวระหวาง 70-90 คนเหลาน้ีมีความสามารถจํากัด จึงมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และเรียนรูชากวาปกติ นอกจากน้ียังขาดทักษะเบื้องตนตางๆ ซึ่งทําให

การเรียนยิ่งชาลงไปอีก เปนผลใหเด็กเกิดความทอแทและมีปญหาจึงควรไดรับการสอนเสริม  

2. ผูทีมีปญญาเลิศ   ปกติคนกลุมน้ีจะถูกละเลยเพราะครูคิดวาเปนผูที่สามารถชวยตัวเองได 

การสอนตามปกติมักทําใหเกิดความเบื่อหนาย จึงควรไดรับการสอนซอมเสริม เพื่อพัฒนา

ความสามารถที่มีอยูใหเต็มตามศักยภาพ 

3. ผูที่มีความบกพรองทางรางกายและสติปญญา  ไดแก  ผูที่มีปญหาการเรียนอัน

เน่ืองมาจากความบกพรองทางสภาพรางกาย เชน หูหนวก ตาบอด ปญญาออน ฯลฯ เปนตน  

4.  ผูที่มีปญหาในการเรียนรูเฉพาะอยาง   คนเหลาน้ีไมใชผูพิการ แตมีความบกพรอง

เกี่ยวกับระบบประสาท มีปญหาในการเรียนบางเร่ือง เชน การรับรู การฟง การพูด การอาน หรือ

การเขียนและมักมีชวงความสนใจสั้น จึงควรไดรับการสอนซอมเสริมตามความจําเปน 

5. ผูที่มีปญหาทางพฤติกรรม  ทําใหมีผลการเรียนตํ่ากวาระดับสติปญญา และขีด

ความสามารถที่มี ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากการไมต้ังใจเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน   มีความไมมั่นคง

ทางอารมณ หรือมีจิตใจแปรปรวนงาย  

6. ผูทีมีประสบการณและภูมิหลังจํากัด  ไดแก ผูที่มาจากครอบครัวซึ่งยึดมั่นในวัฒนธรรม

หรือความเชื่อบางอยางที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรู รวมถึงผูที่มาจากครอบครัวที่อยูหางไกลความ

เจริญ มีปญหาทางภูมิศาสตร เชน ชาวเขา ชาวเรือ ทําใหขาดโอกาสที่จะแสวงหาประสบการณ 

ความรู อยางที่บุคคลทั่วไปรูจักและเรียนรู ดังน้ันเมื่อคนเหลาน้ีมาเรียนในโรงเรียนปกติจึงตองการ

การสอนซอมเสริม 

 

การประยุกตใช           

การนําความคิดการสอนซอมเสริมไปใชในชั้นเรียนปกติสําหรับประเทศไทยในปจจุบัน 

ไดรับการเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ และไดกําหนดใหมีการสอนซอมเสริมแกผูเรียน ซึ่งไม

ผานจุดประสงคการเรียนรูในวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) แตในทางปฏิบัติยังคงมีปญหาในประเด็นที่วา ครูยังมีความเขาใจไม

ตรงกันและมักมีความเขาใจผิดกันอยูไมนอย ทั้งในเร่ืองของการจัดประเภทผูเรียนที่จะเขารับบริการ

สอนซอมเสริม  การวินิจฉัยปญหา ตลอดจนวิธีการสอนซอมเสริม   คือ ผูที่เรียนชา  สติปญญาตํ่า 
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การสอนซอมเสริมจึงมุงเฉพาะผูที่เรียนออน และจุดประสงคในการสอนซอมเสริมก็เพื่อที่จะให

เรียนทันเพื่อน ทันหลักสูตร และสอบผานเทาน้ัน  วิธีการสอนก็มักทําโดยการสอนพิเศษ คือ เพิ่ม

เวลาสอนโดยสอนซ้ําวิธีการเดิม ใหทําแบบฝกหัดมากขึ้น ไมไดพิจารณาถึงการนําสื่อการสอนที่

เหมาะสมมาใช ผลก็คือผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย เครงเครียดจนเปนเหตุใหเกิดปญหาทางอารมณ

และหาทางออกดวยการเกเร แกลงเพื่อน หนีโรงเรียน ฯลฯ เปนตน (ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสร  

นิยมธรรม ๒๕๒๕ : ๔๙)   

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พิมพันธ เตชะคุปต (2544 : 20) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (Learning 

Achievement In Science) หมายถึง ความรูความสามารถที่ผูเรียนไดรับหลังการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

ซึ่งจะทราบวามีปริมาณมากนอยเพียงใด ก็อาจจะกระทําไดโดยวัดไดจากการสอบแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

 พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2545 : 58) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนคุณลักษณะ

และความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน  การฝกอบรม ซึ่ง

ประกอบดวย ความสามารถทางสมอง ความรู ทักษะ ความรูสึก และคานิยมตาง ๆ  

             ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปน

การตรวจสอบความสามารถหรือระดับความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา

เรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถแคไหน ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชา

ที่สอน คือ 

 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ

ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผู เรียนแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงให

ออกเปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน ซึ่งการวัดตองใช “ขอสอบ

ภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 



8 

 

 2. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาความรู 

(Content) อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ 

สามารถวัดไดโดยใช “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (ไพศาล  หวังพานิช. 2523 : 137) 

จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลที่ตองอาศัยทักษะ ความรอบรู ทัศนคติที่ไดจากการเรียน

การสอน การฝกฝน อบรมสั่งสอน ทําใหเกิดความสําเร็จหรือความสามารถในดานตาง ๆ 

            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักการศึกษาไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปไดดังน้ี 

 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไววา “เปนแบบทดสอบที่มุงวัดวานักเรียนมีความรู หรือความสามารถที่เกิดจากการ

เรียนการสอนมากนอยปานใด” 

 สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ (2542 : 34) ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วาเปน

แบบทดสอบที่วัดความรูความสามารถดานตาง ๆ เมื่อไดรับประสบการณเฉพาะอยางไปแลว  ซึ่งจะ

เปนการวัดความสามารถทางวิชาการตาง ๆ โดยมุงวัดวานักเรียนมีความรูหรือมีทักษะในวิชาน้ัน

มากนอยเพียงใด 

ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา

หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการ ที่ไดเรียนรู

มาในอดีตวารับรูไวไดมากนอยเพียงไร โดยทั่วไปแลวมักใชวัดหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวาไดผลอยางไร     

 จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรูความเขาใจจากการ

เรียนรู ซึ่งเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนที่ไดรับจากการเรียนรูในเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ   

        ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

                  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2532 : 47) ไดสรุปลักษณะของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ที่ดีไว ดังน้ี 

                  1.  ความเที่ยงตรง (Validity) เปนลักษณะที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเคร่ืองมือวัดผลน้ัน     

มีคุณภาพ เพราะเปนการแสดงใหเห็นวา เคร่ืองมือวัดน้ันสามารถวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ น่ันคือ
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วัดไดตรงและครบถวนตามเน้ือหาที่ตองการวัด วัดไดตรงตามจุดประสงค วัดไดตรงตามสภาพ

ความเปนจริง และวัดแลวสามารถนําผลการวัดไปพยากรณหรือคาดคะเนอนาคตได 

                  2.  มีความเชื่อมั่นสูง (Reliability) เคร่ืองมือวัดผลที่ดีวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ คร้ัง 

ผลที่ไดจากการวัดจะเหมือนกันหรือแตกตางกันนอยมาก 

 3.  มีความเปนปรนัย (Objectivity) เคร่ืองมือที่มีความเปนปรนัยจะมีความชัดเจน

ในตัวเอง เชน ขอสอบที่มีความเปนปรนัย จะมีความชัดเจนอยู 3 ประการ คือ คําถามชัดเจนอานแลว

เข าใจตรงกัน  คําตอบแนนอน ใครตรวจก็ ใหคะแนนตรงกัน  และประการสุดท ายคื อ                      

แปลความหมายคะแนนไดตรงกัน 

 4.  มีความยากงายพอเหมาะ (Difficulty) ไมยากเกินไปและไมงายเกินไป ขอสอบ

ขอใดที่มีคนตอบถูกมากแสดงวางาย ขอที่มีคนตอบถูกนอยแสดงวายาก คาความยากงายของ

ขอสอบ (p) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ขอสอบที่ดีมีคา p อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งเปนขอสอบที่

คอนขางยาก ปานกลางและคอนขางงาย 

 5.  มีอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบงแยกคนออกเปนประเภท

ตาง ๆ ไดถูกตอง ขอสอบที่จําแนกได หมายถึง ขอสอบที่คนเกงตอบถูก คนออนตอบผิด ขอสอบที่

จําแนกกลับ คนเกงจะตอบผิดแตคนออนจะตอบถูก และขอสอบที่จําแนกไมได คนเกงและคนออน

จะตอบถูกและผิดพอ ๆ กัน ไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก อํานาจจําแนกของขอสอบมีคา r อยู

ระหวาง -1.00 ถึง +1.00 คา r เปนเคร่ืองหมายลบ หมายความวา จําแนกไมได คนเกงตอบถูกนอย

กวาคนออน r เปนเคร่ืองหมายลบ หมายความวา จําแนกได คนกงตอบถูกมากกวาคนออน ขอสอบ

ที่มีคา r ใกลศูนย (r =  -0.19 ถึง +0.19) เปนขอสอบที่จําแนกไมได เพราะคนเกงตอบถูก  พอ ๆ กับ

คนออน ขอสอบที่ดีควรมีคา r อยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00  

 6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เคร่ืองมือที่สามารถทําใหไดขอมูลที่ดีที่สุดชื่อ

ถือไดมากโดยใชวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว คลองตัว แตเสียเวลานอย ลงทุนนอยและใชแรงงานนอย 

 7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไมเปดโอกาสใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวาง 

ผูที่ถูกวัดดวยกัน 

 8.  ใชคําถามถามลึก (Searching) ขอสอบที่ดีตองการใหผูตอบใชความสามารถใน

การคิดคนกอนที่จะตอบ 

 9.  ใชคําถามยั่วยุ (Examplary) มีลักษณะที่ทาทายใหผูสอบอยากคิดอยากตอบและ

ทําดวยความเต็มใจ 
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 10.  คําถามจําเพาะเจาะจง (Definite) ไมถามวงกวางเกินไป หรือถามคลุมเครือให

คิดไดหลายแงหลายมุม 

 จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ ดี สรุปไดวา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดีจะตองมีลักษณะดังน้ี มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง มีความเปน

ปรนัย มีความยากงายพอเหมาะ มีอํานาจจําแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชคําถามถามลึก  

ใชคําถามยั่วยุ และคําถามจําเพาะเจาะจง  

 

2.3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

จิรายุทธิ์  ออนศรี (2560) การสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จํานวน

เชิงซอน (Complex Number) ในกระบวนวิชาวงจรไฟฟากระเสสลับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาถึง 1) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีการสอนเสริม 

ในวิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ เร่ือง จํานวนเชิงซอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและหา

ประสิทธิภาพของการสอนเสริม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริม 4) ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มี

ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนเสริม ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 (ปวช.2) แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1                     

ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการ

สุมอยางงาย ( Simple random sampling) จํานวน 20 คน เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมีดวยกัน 1 เร่ือง

ดวยกันคือ เร่ือง จํานวนเชิงซอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนจัดการเรียนรูแบบสอนเสริม

จํานวน 1 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบอัตนัยชนิด 

จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.30 – 0.82 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 

0.28 -0.76 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.88 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับ               

การจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม จํานวน 15 ขอคําถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่น 

0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบคาที (t-test) (PairedSample) ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนมีคะแนนกอนการเรียน

โดยรูปแบบการสอนเสริม เร่ือง จํานวนเชิงซอน  มีคาเฉลี่ย 21.4 คะแนน 2. นักเรียนมีคะแนนหลัง

การเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม เร่ือง จํานวนเชิงซอน มีคาเฉลี่ย 35.1 คะแนน 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง 

ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งผูวิจัย

ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

3.1. ประชากร  

3.2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3. การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.4. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1.ประชากร  

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 665 คน 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 13 คน ไดมาจาก

การสุมอยางงาย 

 

3.2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ทดสอบกอนเรียน  (Pre – test)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 

30 ขอ  ตรวจแลวเก็บคะแนนไว  
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 2. ดําเนินการสอนโดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชาการ

ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร 

 3. ทดสอบหลังเรียน  (Post – test)  เมื่อสิ้นสุดการการสอน ใหนักศึกษาทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  ซึ่งแบบทดสอบเปนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน ทําการตรวจให

คะแนนแลวนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     1.  หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่

ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  

 1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P   

    สูตร   P  =  N
f
×  100 

    เมื่อ P  แทน รอยละ 

      f   แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

      N  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

 

  1.2  คาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

    สูตร  X   =  N
X∑

 

    เมื่อ  X   แทน  คาเฉลี่ย 

       ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

        N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

  1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยคํานวณจากสูตร   

ตอไปน้ี 

    สูตร  ( )1
)(

..
22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

DS  

    เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X  แทน คะแนนแตละคน 
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      N  แทน จํานวนคนทั้งหมด 

      ∑   แทน ผลรวม 

 

 

 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน โดยใชสูตร t – test (Dependent   Sample)  ดังน้ี 

 

   สูตร   
( )
1

22

−

−
=

∑ ∑
∑

N
DDN

D
t  

   เมื่อ  t แทน  คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบคาวิกฤติ 

          เมื่อทราบวาความมีนัยสําคัญ 

      D แทน  ผลตางระหวางคะแนนคู 

      N แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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 บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ผูวิจัยไดใช

แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน และในการนําเสนอผล            

การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉลี่ย 

                     คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

 

คะแนน 

 

N X� SD T-Test Sig 

คะแนนกอนเรียน  13 7.46 2.60 
9.38** .000 

คะแนนหลังเรียน  13 12.23 2.09 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชา                              

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน                   

(x�= 12.23, S.D. = 2.09)  สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (x�= 7.46, S.D. = 2.60) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริม เร่ือง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  สามารถสรุป

ผลไดดังน้ี 
 

สรุปผล 

 จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชา                              

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน                   

(x�= 12.23, S.D. = 2.09)  สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (x�= 7.46, S.D. = 2.60) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  

 

อภิปรายผล 

 จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร ในรายวิชา                              

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน                   

(x�= 12.23, S.D. = 2.09)  สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (x�= 7.46, S.D. = 2.60) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรายุทธิ์  ออนศรี (2560) การสอนเสริมเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง จํานวนเชิงซอน (Complex Number) ในกระบวนวิชาวงจรไฟฟากระ

เสสลับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง 1) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการ

สอนดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีการสอนเสริม ในวิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ เร่ือง จํานวน
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เชิงซอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและหาประสิทธิภาพของการสอนเสริม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการสอนเสริม 

4) ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนเสริม 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช.2) แผนกวิชา

ชางอิเล็กทรอนิกส  ภาคเ รียนที่  1   ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย ( Simple random sampling) จํานวน 20 

คน เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมีดวยกัน 1 เร่ืองดวยกันคือ เร่ือง จํานวนเชิงซอน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยคือ 1) แผนจัดการเรียนรูแบบสอนเสริมจํานวน 1 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบอัตนัยชนิด จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน มีคาความยาก (p) อยู

ระหวาง 0.30 – 0.82 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.28 -0.76 และมีคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.88 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม 

จํานวน 15 ขอคําถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  (t-test) 

(PairedSample) ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนมีคะแนนกอนการเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม 

เร่ือง จํานวนเชิงซอน  มีคาเฉลี่ย 21.4 คะแนน 2. นักเรียนมีคะแนนหลังการเรียนโดยรูปแบบการ

สอนเสริม เร่ือง จํานวนเชิงซอน มีคาเฉลี่ย 35.1 คะแนน 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยสามารถนํารูปแบบการเรียนรูแบบสอนเสริมไปปรับใชกับเน้ือหาวิชาอ่ืน ๆ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร  

ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร  

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตอนที่ 1  ขอมูลของนักศึกษา 

1. เพศ 

(  )  ชาย 

(  )  หญิง 

2.  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 

(  )  ตํ่ากวา 2.00  (  )  2.00 – 2.50  

(  )  2.51 – 3.00  (  )  3.01 – 3.50  (  )  3.51 – 4.00   

แบบสํารวจความคิดเห็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริมเร่ือง ศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ในรายวิชาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5 หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

4 หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมาก 

3 หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

2 หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจนอย 

1   หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 

 

ท่ี ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู 5 4 3 2 1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

1 มีการสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายใน

การสอนเสริมเรื่อง ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร 

     

2 การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาคนควาภาษาอังกฤษ

ความหมายคําศัพทเทคนิคคอมพิวเตอรจากแหลงความรูที่หลากหลาย 

     

3 การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาความคิด ไดอภิปราย 

ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
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4 การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

     

 ดานบรรยากาศการเรียนรู      

5 การจัดการเรียนรูสง เสริมใหนักศึกษาศึกษาคนควาอยางอิสระที่

หลากหลายทําใหเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน                                                                                                                                                     

     

6 การจัดการเรียนรูชวยใหนักศึกษามีความสุขในการไดลงมือปฏิบัติกรรม 

และกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวม 

     

7 การจัดการเรียนรูชวยเสริมสรางใหนักศึกษาเกิดประสบการณใหมในการ

ทํางาน 

     

 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู      

8 การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาคนควาคําศัพทเทคนิค

คอมพิวเตอร ทําใหเขาใจความหมายและเรียนรูไดอยางชัดเจน 

     

9 การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

     

10 การจัดการ เ รียนรูสง เสริมใหนักศึกษาเ ล็ง เห็นความสําคัญของ

ศัพทเทคนิคคอมพิวเตอร สามารถวิเคราะหและตัดสินใจในการลงมือ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อสกุล  อาจารยวันวิสาข เกาสันเทียะ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงหนาที ่ ผูชวยหัวหนาสํานักวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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