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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสง่เสรมิการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) 
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันช้ันสูงปีท่ี 1   
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 

 
 
 

นายวัชระ  กางกรณ์ * 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง 
เปตองรักความซื่อสัตย์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นช้ันสูงปีท่ี 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นช้ันสูงปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ 70% กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันช้ันสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน 7 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารต่่ากว่าเกณฑ์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  1) หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อย
กรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจ่านวน 20 ข้อผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยายได้แก่ค่าความก้าวหน้า ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ผลการศึกษาพบว่า 
 1. จากศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25/81.43 แสดงว่าคุณภาพของ
เครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) 
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อน
เรียน  
 

*ต าแหน่ง ครูผูส้อน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎร่าไพพรรณ ี
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจงัหวัดระยอง 
  เบอร์โทรศัพท์ 038-604741-2  e-mail : akbanchang.adsorn.ac.th 
ปีที่วิจัย  2558 
ประเภทงานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 จ่านวน 2 ห้องเรียน ผลการ
ปฏิบัติการสอนท่ีผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ พบว่า
นักเรียนจ่านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการคิด ท่ีส่าคัญขาดทักษะใน
ด้านการอ่านภาษาไทย จึงท่าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนและไม่ทบทวนเนื้อหาตามท่ีครูสอน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่่า ซึ่งพบปัญหามากท่ีสุดในบทเรียน เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง โดยจะเห็นได้จากผลการ
สอบกลางภาคคะแนนสอบของนักเรียนในบทเรียนนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกมาต่่ากว่าเกณฑ์จึง
จ่าเป็นท่ีจะต้องรีบแก้ไขหรือพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นโดยต้องมีวิธีท่ีให้นักเรียน
สามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ 
  การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์เป็นวิธี
หนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน เป็นส่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มีการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ มีข้อชวนคิดและค่าถามท้ายกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบ เป็นการ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้อย่างอิสระ เร้าความสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาในทุกๆด้าน  
  จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อย
กรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ ใหเ้ป็นนวัตกรรมหรือส่ือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 โดยมุ่งให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้การค้นคว้าและฝึกฝนทักษะการอ่านด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาความรู้ และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน่าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการ
ขายและการตลาดได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) 
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
บทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 
1 สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากรคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน 85 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยอง ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารต่่ากว่าเกณฑ์ 70% จ่านวน 7 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 



-3- 
 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เป
ตองรักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 4. เนื้อหา คือ สาระความรู้ของวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หลักสูตรพุทธศักราช 2557 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

 

 
 

 

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก่าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี ้

  1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พฒันา
ตนเองได้เต็มตามความสามารถโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดการ
ปฏิบัติการแสดงออกตามศักยภาพของนักเรียน 

  2. บทร้อยกรอง “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้ว่า คือ การสอด
ผูกให้ติดกัน ประดิษฐ์ค่า แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ ” ซึ่งรอ้ยกรอง
เป็นงานเขียนท่ีต้องใช้ความสามารถในการเลือกภาษาแล้วจัดวางต่าแหน่งถ้อยค่าให้เหมาะสม ประกอบกับการ
ฝึกบ่อยจนเกิดทักษะ ท้ังนี้เนื่องจากการเขียนร้อยกรองนัน้ใช้ค่าได้เท่าท่ีฉันทลักษณ์ก่าหนด ท้ังยังอาจเลยไปถึง
การก่าหนดค่าตามเสียง รูปวรรณยุกต์ และการก่าหนดสัมผัสจึงเป็นเรื่องยุ่งยากส่าหรับนักเขียนมือใหม่ แต่ขอ
บอกไว้ว่า เมื่อลองเขียนค่าประพันธ์ชนิดใดก็ตามได้ด้วยตนเองสักบทหนึ่ง จะพบว่าร้อยกรองเป็นเรือ่งไม่ยาก
และงดงามกว่า ให้ความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าการเขียนร้อยแก้วมากมายนัก 

  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ่านวน 20 
ข้อ จัดท่าโดยผู้วิจัยและผู้วิจัยได้ปรับตามค่าแนะน่าของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพสาขาการขายและการตลาด 

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบท
ร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง 

 เปตองรักความซื่อสัตย์ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ชองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการทดสอบธุรกิจท่ัวไป เรื่อง
รูปแบบขององค์การธุรกิจซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

  5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ท่ี
ก่าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 2/2558 

  6. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง 21130 
 

6. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในด้านของการพัฒนาชุดกิจกรรมใช้หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน  (ชุด

กิจกรรม) แนวคิดพื้นฐานท่ีน่ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการ ดังนี้ 
(gotoknow, 2557: ออนไลน์) 

แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้น่าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนโดยค่านึงถึงความถนัดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นส่าคัญความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
หลายด้านคือ สติปัญญาความสามารถความสนใจความต้องการร่างกายอารมณ์เป็นต้นในการจัดการเรียนการ
สอนวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดการสอนเป็นรายบุคคลหรือการสอนตามเอกัตภาพการศึกษาโดยเสรี
การศึกษาด้วยตนเอง 

แนวคิดท่ี 2 ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการสอนจากเดิม ท่ียึดครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์
ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาท้ังหมดอีก
สองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากส่ิงท่ีผู้สอนได้เตรียมไว้ในรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดท่ี 3 การใช้โสตทัศน์อุปกรณ์ ในรูปของการจัดระบบการใช้ส่ือการสอนมาช่วยสอน และใช้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็นชุดกิจกรรม เพื่อเปล่ียนจาก
การใช้ส่ือเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 

 แนวคิดท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนจากสภาพแวดล้อม เดิมเด็กนักเรียน
เป็นฝายรับความรู้จากครู ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อน ๆ และครู จึงขาดทักษะการแสดงออก
และการท่างานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการน่ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน จึงน่ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดท่ี 5 การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัด
สภาพการณ์อกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม คือ ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน 

   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
   - ได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนเองถูกหรือผิดอย่างไร 
   - ได้รับการเสริมแรงท่ีท่าให้นักเรียนภาคภูมิใจ 
   - ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตชุดกิจกรรมนี้จะเป็นแนวในการผลิตชุดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพเป็น 
มาตรฐานท้ังทางด้านเนื้อหากิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม และเป็นแนวคิดท่ีค่านึงถึงผู้เรียนเป็นส่าคัญ และ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

การน่าชุดกิจกรรมมาใช้ในระบบการศึกษาพอท่ีจะกล่าวได้ 5 ประการดังนี้ 
1. ต้องน่าทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจะต้องค่านึงถึงความต้องการความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
2. ต้องเปล่ียนวิธีการสอนจากครูเป็นส่าคัญให้นักเรียนเป็นส่าคัญ 
3. ใช้ส่ือการสอนท่ีท้ังครูและนักเรียนร่วมกนัผลิตขึ้นมาโดยมีแนวคิดว่าเปล่ียนจากส่ือเพื่อช่วยครู

สอนเป็นส่ือเพื่อช่วยผู้เรียน 
4. เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเปล่ียนแนวการสอนจากทิศทางเดียวเป็นหลากหลาย

ทิศทางรวมท้ังมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนท้องถิ่นเข้ามาใช้ในกิจกรรมมาช่วยในการท่ากิจกรรมและ
พยายามจัดกิจกรรมให้ออกนอกห้องเรียน 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนก่าหนดแนวทางในการเรียนการประเมินผลโดยใช้จุดมุ่งหมาย 
ปลายทางท่ีต้องการพัฒนาเป็นหลัก   
 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นุสรา เอี่ยมนวรัตน์ (2542: บทคัดย่อ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ 

ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็น
ผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่ิงแวดล้อมของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเจต
คติต่อส่ิงแวดล้อมของนักเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอน โดยครูเป็น
ผู้สอนแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุมาลี โชติชุ่ม (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเชาว์อารมณ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาว์อารมณ์กับการสอนตามคู่มือ
ครู ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งเสริมเชาว์อารมณ์กับการ
สอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากรายงานการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบบรรยายเพราะจะท่าให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนท่ี  
2 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน 85 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ่าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สังกัดส่านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ่าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดส่านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ซึ่งต่่า
กว่าเกณฑ์ 70% จ่านวน 7 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 

9. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่ 
  1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีท่ี 1 โดยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ่านวน 20 ข้อ 
 

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เร่ือง  เปตองรัก
ความซ่ือสัตย์ 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ตามเนื้อหา
ท่ีใช้ทดลองผู้วิจัยได้ด่าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์เรียนรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1  

2. ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาและรายละเอียดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่อง บทร้อยกรองเพื่อท่ีจะ
น่ามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ก่าหนดจุดประสงค์ในชุดกิจกรรมกรอบเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้กิจกรรมจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

4. ก่าหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่องบทร้อยกรองโดยยึด
เนื้อหาจุดประสงค์การเรียน มาตรฐานรายวิชา และค่าอธิบายรายวิชา โดยแทรกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบท
ร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) เรื่อง  เปตองรักความซื่อสัตย์ลงในชุดกิจกรรมก่าหนดให้ 1 ชุดกิจกรรมมีกิจกรรม
ย่อย 3 กิจกรรมและแบบทดสอบ 2 ชุดใช้เวลาท้ังหมด 7 ช่ัวโมงดังนี ้

แบบทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 30 นาที 
กิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 2 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 3 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
แบบทดสอบหลังเรียนใช้เวลา 30 นาที 

5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
5.1. ช่ือชุดกิจกรรมหมายถึงส่วนท่ีระบุช่ือชุดกิจกรรม 
5.2. ค่าช้ีแจงหมายถึงส่วนท่ีอธิบายแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และค่าแนะน่า 

ในการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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5.3. แบบทดสอบก่อนเรียนหมายถึงการทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.4. จุดประสงค์การเรียนรู้หมายถึงส่วนท่ีระบุเป้าหมายท่ีผู้เรียนต้องบรรลุในชุดกิจกรรมการ

เรียนรู ้
5.5. เวลาหมายถึงส่วนท่ีระบุเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุด 
5.6. กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงส่วนท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของชุดกิจกรรม 
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนหมายถึงการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหมายถึงการเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. น่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการปรับปรุง

กิจกรรมในชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้พิจารณาจากการท่าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายชุดกิจกรรมในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 80/80  

80 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีท่าแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ได้คะแนนไม่ต่่ากว่า80%  

80 ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้คะแนนไม่ต่่าากว่า 80%  

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียน
ข้อสอบสาระการเรียน 

2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่องบท
ร้อยกรองจากหลักสูตรคู่มือครูเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องของระดับประกาศนนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1เพื่อสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู ้4 ด้านคือด้านความรู้-ความจ่าด้านความ
เข้าใจด้านการน่าความรู้ไปใช้และด้านทักษะกระบวนการในธุรกิจท่ัวไป 

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่องบทร้อย
กรองจ่านวน 20 ข้อเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกแต่ละข้อจะมีตัวเลือกท่ีเป็นค่าตอบท่ีถูกต้อง
ท่ีสุดเพียงค่าตอบเดียวโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคือถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนนถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 
0 คะแนนโดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระการเรียนรู ้

4. น่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi ExperimentalResearch) ผู้วิจัยได้ใช้ 
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แผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design)ดังตาราง 
 

            ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 
 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
 

T1 หมายถึงการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  
X หมายถึงการทดลองใช้ชุดกิจกรรม 
T2 หมายถึงทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)  
 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้คือเนื้อหาในวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่องบทร้อยกรอง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศึกราช 2557 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าท่าการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 รวมท้ังส้ิน 7 

ช่ัวโมงระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองในช่วงเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2558 ดังตาราง 
 

 ตารางที่  2 วันเวลาในการจักกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์
ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ 

วันเดือนปี เวลา แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 
8 ก.ค.58 11.40 -12.10  แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
9 ก.ค.58 11.00 -13.00  บทร้อยกรองชุดที่ 1 2 ชั่วโมง 
10 ก.ค.58 11.40 -13.00  บทร้อยกรองชุดที่ 2 2 ชั่วโมง 
11 ก.ค.58 11.40 -13.00  บทร้อยกรองชุดที่ 3 2 ชั่วโมง 

     12 ก.ค.58 11.40 -12.10  แบบทดสอบหลังเรียน 30 นาที 
 รวม 7   ชั่วโมง 
  

  วิธีการเก็บข้อมูล 

  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 สาขา
คอมพิวเตอร์ ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ่านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาทีทดสอบก่อนท่ีจะท่าการ
ทดลองในคาบแรก เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน แล้วท่าการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการท่าแบบทดสอบไว้เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป 

  2. ด่าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 
11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ่านวน 3 ชุด โดย
จัดกิจกรรมชุดละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง 
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  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการด่าเนินการทดลอง ท่าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เรื่อง บทร้อยกรองระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน่าไปวิเคราะห์ค่าความความก้าวหน้า
ของคะแนนท่ีนักเรียนท่าได้ 
 

11. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

  1. การหาคะแนนความก้าวหน้า โดยใช้สูตร (X2- X1) 

   X1 แทน คะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

   X2 แทน คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากสูตร (พวงรัตน์ทวีรัตน.์ 2543:143) 

 

เมื่อ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
แทน ผลรวมของคะแนน 

แทน จ่านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร  

 

 

  เมื่อ   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก่าลังสอง 

     แทน จ่านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ดังนี้ 

   1. ค่านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สูตร E1/E2 
(คณาภรณ์  รัศมีมารีย์.2548 :53) 
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   เมื่อ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีท่ีจัดไว้ในชุดกิจกรรม 

      พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละของคะแนน 

      เฉล่ียท่ีได้จากการท่าแบบทดสอบ 

    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละจากการท่า 

      แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการการใช้ 

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    ΣX  แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 

    ΣY  แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

      ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูด้้วยตนเอง 

    N  แทน  จ่านวนนักเรียนท้ังหมด 

    A  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

    B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยได้เก็บน่าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนนความ
กว้าหน้า ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตอง
รักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 

 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 
11)  เรื่อง เปตองรักความซ่ือสัตย์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท่าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ 

 

คะแนนเต็ม 
 

 X (E1) 
60 48.15 80.25 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท่าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการ
เรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ มีค่าเท่ากับ 
48.15 คิดเป็นร้อยละ 80.25 



-11- 
 

 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้รับการ 
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ 
 

คะแนนเต็ม  X (E2) 
20 16.29 81.43 

 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์มีค่าเท่ากับ 16.29 
คิดเป็นร้อยละ 81.43 
 

 ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหวา่งเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลังเรียน(E2) 
7 80.25 81.43 

  จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 80.25/81.43 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ คือ 80/80 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนนความกว้า
หน้า ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรือ่ง เปตองรัก
ความซ่ือสัตย์ 
 

 ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนน
ความก้าวหน้า ของนักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เป
ตองรักความซื่อสัตย์ 

N X1 X2 X2- X1 
คนที่ (คะแนนก่อนเรียน) (คะแนนหลังเรียน) (ค่าความก้าวหน้า) 

1 11 15 4 
2 7 17 10 
3 7 15 8 
4 8 15 7 
5 7 16 9 
6 7 18 11 
7 6 18 12 

 

  

7.57 16.29 - 

S.D. 1.62 1.38 - 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 7.57 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.62 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 16.29 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.38 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักศึกษาได้คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความก้าวหน้า เพิ่มข้ึนท่ี 4-
12 คะแนน แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เป
ตองรักความซื่อสัตย์มีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 

 

13. สรุปผลการศึกษา 

 1. จากศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.25/81.43 แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  
เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อน
เรียน  
 

14. อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการวิจัยการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ 80/80 เนื่องจากเป็น
นวัตกรรมประกอบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่าให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนท่าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ดีเมื่อ
น่าไปหาประสิทธิภาพ E1/E2  จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ดังท่ี นันทิพิทย์ รองเดช (2549 : 26) 
ได้กล่าวไว้ว่าชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆของ
ผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ท่่าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีความสุขกับการ
เรียน 
  จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ จึงท่าให้นักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง 
(กาพย์ยานี 11)  เรื่อง เปตองรักความซื่อสัตย์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชมทิศา ขันภักดี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
น่าเสนอความรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นอกจากนี้นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มีความสามารถในการ
น่าเสนอความรู้อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ (2552 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

15. ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

  1. ในการน่าชุดกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรท่าความเข้าใจและทดลองท่าแบบ
ปฏิบัติการทดลองทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 

  2. ครูผู้สอนควรอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองให้
นักเรียนเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

16. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ควรน่าชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูไ้ปใช้ในเนื้อหาสาระอื่นและในรายวิชาอื่นเช่นวิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษา 

  2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตัวแปรอื่นๆเช่น การท่าโครงงาน
วิชาชีพ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

  3.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะให้กับ
นักเรียนอย่างแพร่หลาย 
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