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บทคดัย่อ 
  

การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจวิชาธุรกิจทัว่ไปของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1มี
วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์70% กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวจิยั 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 7 คนซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนที่มีผลการเรียนเร่ืองรูปแบบขององคก์าร
ธุรกิจต ่ากวา่เกณฑเ์คร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  1) ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจ ซ่ึงเป็น
ขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยายไดแ้ก่ค่า
ความกา้วหนา้ ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. จากศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียน ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 
1 ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.25/81.43 แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสูง
กวา่ก่อนเรียน  
*ต าแหน่ง  ครูผูส้อน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถานที่ติดต่อ วทิยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจจงัหวดัระยอง 
  เบอร์โทรศพัท ์038-604741-2  E-mail : akbanchang.aksorn.ac.th 
ปีที่วิจัย  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 



1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วทิยาลยัมีการจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 จ  านวน 2 หอ้งเรียน ผล
การปฏิบติัการสอนที่ผา่นมาพบวา่การจดัการเรียนการสอนวชิาธุรกิจทัว่ไปในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้พบวา่
นกัเรียนจ านวนมากขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นเน้ือหาและทกัษะกระบวนการคิด จึงท าใหน้กัเรียน
ไม่เขา้ใจเน้ือหาที่เรียนและไม่ทบทวนเน้ือหาตามที่ครูสอน ส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิการเรียนต ่า ซ่ึงพบ
ปัญหามากที่สุดในบทเรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการสอบกลางภาค
คะแนนสอบของนกัเรียนในบทเรียนน้ี นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกมาต ่ากวา่เกณฑจึ์งจ าเป็น
ที่จะตอ้งรีบแกไ้ขหรือพฒันาใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยตอ้งมีวธีิที่ให้
นกัเรียนสามารถฝึกฝนดว้ยตนเองได ้
  ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิชาธุรกิจทัว่ไป เป็นวธีิหน่ึงที่เหมาะสมที่จะช่วยใหน้กัเรียนได้
ฝึกฝนทกัษะการคิด เป็นส่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมีการจดัการเรียนรู้ไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ มีขอ้ชวนคิดและค่าถามทา้ยกิจกรรมใหน้กัเรียนฝึกคิดแลว้ตอบ เป็นการช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง เรียนรู้อยา่งอิสระ เร้าความสนใจไม่ก่อใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ส่งเสริมใหเ้กิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการพฒันาในทุกๆดา้น  
  จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิชา
ธุรกิจทัว่ไปเป็นนวตักรรมหรือส่ือการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาธุรกิจทัว่ไป
เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 โดยมุ่งใหผู้เ้รียนได้
ฝึกกระบวนการเรียนรู้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิดการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาการขายและการตลาดได้
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียน ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 
1 สาขาคอมพวิเตอร์ ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการ
เรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 
1สาขาคอมพวิเตอร์ 
 

 



3. ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 129 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1สาขาคอมพวิเตอร์ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจจงัหวดัระยอง ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง รูปแบบขององคก์รธุรกิจ ต  ่ากวา่เกณฑ ์70% จ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 
 3. ตวัแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
 4. เน้ือหา คือ สาระความรู้ของหน่วยการสอนธุรกิจทัว่ไป รหสัวิชา 2201-1001 จ านวน 2 
หน่วยกิต ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ 
 

4. กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพ 1แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ศึกษาวิจยั 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
  1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนได้
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามความสามารถโดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิดการปฏิบตัิการแสดงออกตามศกัยภาพของนกัเรียน 

 
ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิชา

ธุรกิจทัว่ไป 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 



  2. รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ หมายถึง การด าเนินงานธุรกิจในแบบต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วนสามญั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั) บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน
จ ากดั สหกรณ์ รัฐวสิาหกิจ การคา้สมัปทาน  
  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 
20 ขอ้ จดัท าโดยผูว้ิจยัและผูว้จิยัไดป้รับตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูมี้
ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพสาขาการขายและการตลาด 
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนที่ไดจ้ากการทดสอบธุรกิจทัว่ไป 
เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจซ่ึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวงัในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
  5. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ ที่
ก  าลงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง ภาคเรียนที่ 2/2556 
  6. วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ตั้งอยูท่ี่ 111/7 ม.3 ต.บา้นฉาง อ.
บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 
 

6. แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในดา้นของการพฒันาชุดกิจกรรมใชห้ลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนการสอน  

(ชุดกิจกรรม) แนวคิดพื้นฐานที่น ามาใชใ้นการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 5 ประการ 
ดงัน้ี (gotoknow, 2557: ออนไลน)์ 

แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดน้ าหลกัจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน
การสอนโดยค านึงถึงความถนดัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลมีหลายดา้นคือ สติปัญญาความสามารถความสนใจความตอ้งการร่างกายอารมณ์เป็นตน้
ในการจดัการเรียนการสอนวธีิการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจดัการสอนเป็นรายบุคคลหรือการสอนตาม
เอกตัภาพการศึกษาโดยเสรีการศึกษาดว้ยตนเอง 

แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปล่ียนการสอนจากเดิม ที่ยดึครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนดว้ยการใชค้วามรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆซ่ึงไดจ้ดัใหต้รงกบัเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนดว้ยวิธีน้ีครูจะถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงหน่ึงในสาม
ของเน้ือหาทั้งหมดอีกสองส่วนผูเ้รียนจะศึกษาดว้ยตนเองจากส่ิงที่ผูส้อนไดเ้ตรียมไวใ้นรูปของชุด
กิจกรรม 

 แนวคิดที่ 3 การใชโ้สตทศัน์อุปกรณ์ ในรูปของการจดัระบบการใชส่ื้อการสอนมาช่วยสอน 
และใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชุดกิจกรรม 
เพือ่เปล่ียนจากการใชส่ื้อเพือ่ช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผูเ้รียน 



 แนวคิดที่ 4 ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนจากสภาพแวดลอ้ม เดิมเด็ก
นกัเรียนเป็นฝายรับความรู้จากครู ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเพือ่น ๆ และครู จึงขาดทกัษะ
การแสดงออกและการท างานเป็นกลุ่ม จึงไดมี้การน ากระบวนการกลุ่มสมัพนัธม์าใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระกอบกิจกรรมดว้ยกนั จึงน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของ
ชุดกิจกรรม 

 แนวคิดที่ 5 การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้มาใชโ้ดยจดั
สภาพการณ์อกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม คือ ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

   - ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 
   - ไดท้ราบวา่การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานของตนเองถูกหรือผดิอยา่งไร 
   - ไดรั้บการเสริมแรงที่ท  าใหน้กัเรียนภาคภูมิใจ 
   - ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดกิจกรรมน้ีจะเป็นแนวในการผลิตชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพเป็น 

มาตรฐานทั้งทางดา้นเน้ือหากิจกรรม การจดัสภาพแวดลอ้ม และเป็นแนวคิดที่ค  านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

การน าชุดกิจกรรมมาใชใ้นระบบการศึกษาพอที่จะกล่าวได ้5 ประการดงัน้ี 
1. ตอ้งน าทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการความถนดัและ

ความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. ตอ้งเปล่ียนวิธีการสอนจากครูเป็นส าคญัใหน้กัเรียนเป็นส าคญั 
3. ใชส่ื้อการสอนที่ทั้งครูและนกัเรียนร่วมกนัผลิตขึ้นมาโดยมีแนวคิดวา่เปล่ียนจากส่ือเพือ่

ช่วยครูสอนเป็นส่ือเพือ่ช่วยผูเ้รียน 
4. เพิม่การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนเปล่ียนแนวการสอนจากทิศทางเดียวเป็น

หลากหลายทิศทางรวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นกิจกรรมมาช่วยในการท า
กิจกรรมและพยายามจดักิจกรรมใหอ้อกนอกหอ้งเรียน 

5. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนก าหนดแนวทางในการเรียนการประเมินผลโดยใชจุ้ดมุ่งหมาย 
ปลายทางที่ตอ้งการพฒันาเป็นหลกั   
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นุสรา เอ่ียมนวรัตน์ (2542: บทคดัยอ่) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อ 

ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชชุ้ดกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนืกบัการสอนโดย
ครูเป็นผูส้อน ผลการศึกษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดย
ใชชุ้ดกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนืกบัการสอนโดยครูเป็นผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ



ที่ระดบั .01 และเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มแบบ
ยัง่ยนืกบัการสอน โดยครูเป็นผูส้อนแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

สุมาลี โชติชุ่ม (2544: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเชาวอ์ารมณ์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใชชุ้ดการเรียนวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสริมเชาวอ์ารมณ์กบัการ
สอนตามคูมื่อครู ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนวทิยาศาสตร์ ที่ส่งเสริม
เชาวอ์ารมณ์กบัการสอนตามคู่มือครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 

จากรายงานการวจิยัสรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ที่เนน้ให้ 
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การสอนแบบบรรยายเพราะจะท าใหผู้เ้รียน 
เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง และตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 
 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร  คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่1 สาขาคอมพวิเตอร์ ภาคเรียนที่  
2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 129 คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่1 สาขาคอมพวิเตอร์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สงักดัส านกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจวชิาธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ ์70% จ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
 

9. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัมี 2 ชุด ไดแ้ก่ 
  1. ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1โดยสร้างขึ้นเป็นขอ้สอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
 

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบขององค์การธุรกิจ 
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ตาม

เน้ือหาที่ใชท้ดลองผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจ

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ไดแ้ก่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 



(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สาขาวชิาการขายและการตลาดมาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงคเ์รียนรู้ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1  

2. ศึกษาโครงสร้างเน้ือหาและรายละเอียดวชิาวิชาธุรกิจทัว่ไป เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจ
เพือ่ที่จะน ามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ก าหนดจุดประสงคใ์นชุดกิจกรรมกรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้กิจกรรมจุดประสงคก์าร
เรียนรู้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

4. ก าหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจโดยยดึเน้ือหา
จุดประสงคก์ารเรียน มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวชิา โดยแทรกกิจกรรมเร่ืองรูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจลงในชุดกิจกรรมก าหนดให้1ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรมและแบบทดสอบ 2 ชุด
ใชเ้วลาทั้งหมด 7 ชัว่โมงดงัน้ี 

แบบทดสอบก่อนเรียนใชเ้วลา 30 นาที 
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการจดทะเบียนธุรกิจใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองความแตกต่างของรูปแบบองคก์ารธุรกิจใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
แบบทดสอบหลงัเรียนใชเ้วลา 30 นาที 

5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
5.1. ช่ือชุดกิจกรรมหมายถึงส่วนที่ระบุช่ือชุดกิจกรรม 
5.2. ค าช้ีแจงหมายถึงส่วนที่อธิบายแนวทางการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้และค าแนะน า 

ในการใชชุ้ดกิจกรรมเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
5.3. แบบทดสอบก่อนเรียนหมายถึงการทดสอบก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้หมายถึงส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผูเ้รียนตอ้งบรรลุในชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.5. เวลาหมายถึงส่วนที่ระบุเวลาที่ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมแต่ละชุด 
5.6. กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงส่วนที่ใหผู้เ้รียนปฏิบตัิโดยผูเ้รียนศึกษาและปฏิบตัิตาม

ขั้นตอนของชุดกิจกรรม 
5.7. แบบทดสอบหลงัเรียนหมายถึงการทดสอบหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนหมายถึงการเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงั

การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายโดยเกณฑท์ี่ใชใ้นการ

ปรับปรุงกิจกรรมในชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้พจิารณาจากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทา้ยชุดกิจกรรมในเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ย 80/80  



80 ตวัแรกหมายถึงคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่80%  

80 ตวัหลงัหมายถึงคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ไดค้ะแนนไม่ต ่าากวา่ 80%  

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลวธีิการสร้างแบบทดสอบและการ
เขียนขอ้สอบสาระการเรียน 

2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วชิาธุรกิจทัว่ไปจากหลกัสูตรคู่มือ
ครูเอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้งของระดบัประกาศนนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1เพือ่สร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้นคือดา้นความรู้-ความจ าดา้นความเขา้ใจดา้น
การน าความรู้ไปใชแ้ละดา้นทกัษะกระบวนการในธุรกิจทัว่ไป 

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาธุรกิจทัว่ไปเร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจจ านวน 20 ขอ้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกแต่ละขอ้จะมีตวัเลือกที่เป็น
ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค่าตอบเดียวโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้คือถา้ตอบถูกให ้1 คะแนนถา้
ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนนโดยสร้างแบบทดสอบใหต้รงตามผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ 

4. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi ExperimentalResearch) ผูว้จิยัไดใ้ช ้

แผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test Design)ดงัตาราง 
 

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

ทดลอง T1 X T2 
 

T1 หมายถึงการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  
X หมายถึงการทดลองใชชุ้ดกิจกรรม 
T2 หมายถึงทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test)  
 

 
 



เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 

  เน้ือหาที่ใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือเน้ือหาในวิชาธุรกิจทัว่ไประดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1
เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศึกราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ท าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งส้ิน 7 

ชัว่โมงระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2556 ดงัตาราง 
 

 ตารางที่  2 วนัเวลาในการจกักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบ
ขององคก์ารธุรกิจ วชิา ธุรกิจทัว่ไป 

วนัเดือนปี เวลา แผนการจัดการเรียนรู้/เร่ือง เวลา (ช่ัวโมง) 
8 ม.ค.56 11.40 -12.10  แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
9 ม.ค.56 11.00 -13.00  รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ 2 ชัว่โมง 
10 ม.ค.56 11.40 -13.00  การจดทะเบียนธุรกิจ 2 ชัว่โมง 
11 ม.ค.56 11.40 -13.00  ความแตกต่างของรูปแบบองคก์ารธุรกิจ 2 ชัว่โมง 

      12 ม.ค.56 11.40 -12.10  แบบทดสอบหลงัเรียน 30 นาที 
 รวม 7   ช่ัวโมง 
  

  วิธีการเก็บข้อมูล 

  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนธุรกิจทัว่ไป เร่ืองรูปแบบขององคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปี
ที่ 1สาขาคอมพวิเตอร์ ที่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จ  านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาทีทดสอบก่อนที่จะ
ท าการทดลองในคาบแรก เพือ่ศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้ท่าการเก็บขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการท า
แบบทดสอบไวเ้พือ่วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป 
  2. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนเร่ือง รูปแบบการ
องคก์ารธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นจ านวน 3 ชุด โดยจดักิจกรรมชุดละ 
2ชัว่โมง รวม 6 ชัว่โมง 
  3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบหลงั 
เรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาธุรกิจทัว่ไป เร่ือง เร่ือง รูปแบบการองคก์าร
ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้น าไป
วเิคราะห์ค่าความความกา้วหนา้ของคะแนนที่นกัเรียนท าได ้
 
 
 



11. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นปีที่ 1สาขาคอมพวิเตอร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1. การหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยใชสู้ตร(X2- X1) 
   X1 แทน คะแนนก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   X2 แทน คะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร(พวงรัตน์ทวีรัตน์. 2543:143) 
 

เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
แทน ผลรวมของคะแนน 
แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร  
 

 

  เม่ือ   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ดังนี้ 

   1. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชสู้ตร 
E1/E2 (คณาภรณ์  รัศมีมารีย.์2548 :53) 

 
 
 

 

 

 
 

 

   เม่ือ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ที่จดัไวใ้นชุดกิจกรรม 
      พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละของคะแนน 
      เฉล่ียที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบ 



    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ิดเป็นร้อยละจากการท า 
      แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการการใช ้
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
    ΣX  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    ΣY  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
      ทางการเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
    A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาธุรกิจทัว่ไป เร่ือง รูปแบบ

ขององคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ที่มีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัได้
เก็บน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

2. ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่าคะแนน
ความกวา้หนา้ ของนกัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ 
ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบของ
องค์การธุรกิจ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนที่
ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจวิชาธุรกิจทัว่ไป 

คะแนนเตม็ 
 

 X (E1) 

60 48.15 80.25 

  

จากตารางที่ 3 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียน ไดรั้บการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจวชิาธุรกิจทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 48.15คิด
เป็นร้อยละ 80.25 
 
 
 
 



ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่ที่ไดรั้บการ 
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ 

คะแนนเตม็  X (E2) 

20 16.29 81.43 
 

จากตารางที่ 4 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพวิเตอร์มีค่าเท่ากบั 16.29คิดเป็นร้อยละ 81.43 
 

 ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน(E2) 
7 80.25 81.43 

  จากตารางที่ 5 พบวา่ค่าประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 มีค่าเท่ากบั 80.25/81.43ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท์ี่ก่าหนดไว ้คือ 80/80 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าคะแนนความ
กว้าหน้า ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบขององค์การธุรกิจ ของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 
 

 ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่า
คะแนนความกา้วหนา้ ของนกัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้เร่ือง รูปแบบขององคก์าร
ธุรกิจ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

N X1 X2 X2- X1 
คนที่ (คะแนนก่อนเรียน) (คะแนนหลงัเรียน) (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 - 



 จากตารางที่ 6 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม
พฒันาการเรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียน
เท่ากบั 7.57 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 
 เม่ือพจิารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนไดค้ะแนนเพิม่ขึ้นทุกคนโดยมีค่าความกา้วหนา้ เพิม่ขึ้น
ที่ 4-12 คะแนน แสดงวา่นกัเรียนที่เรียนดว้ยดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์าร
ธุรกิจ มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงขึ้นกวา่ก่อนเรียน 

 

13. สรุปผลการศึกษา 

 1. จากศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียน ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่
ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.25/81.43 แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบของ
องคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสูง
กวา่ก่อนเรียน  
 

14. อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการวจิยัการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 1 คร้ังน้ีผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป พบวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์
ที่ก  าหนดไว ้80/80 เน่ืองเป็นนวตักรรมประกอบการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัผูเ้รียนเป็นผูศ้ึกษาและ
วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ส่งผลใหน้กัเรียนท า
คะแนนระหวา่งเรียนและหลงัเรียนไดดี้เม่ือน าไปหาประสิทธิภาพ E1/E2  จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑท์ี่ก  าหนดไวด้งัที่ นนัทิพทิย ์รองเดช (2549 : 26) ไดก้ล่าวไวว้า่ชุดกิจกรรมจะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมต่างๆของผูส้อนและส่งเสริมพฒันาให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัการแสดงความคิดเห็นการแสดง
ความสามารถอยา่งสร้างสรรคท์  ่าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเองและมีความสุขกบัการเรียน 
  จากเหตุผลดงักล่าวมาน้ี จึงท าใหน้กัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง 
รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ วชิาธุรกิจทัว่ไป มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน



สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชมทิศา ขนัภกัดี (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA ที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ
ความสามารถในการน าเสนอความรู้ดว้ยหนงัสือการ์ตูนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3พบวา่นักเรียน
ที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์
หลกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนนอกจากน้ีนกัเรียนที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
PDCA มีความสามารถในการน าเสนอความรู้อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพคุณ แดงบุญ 
(2552 : บทคดัยอ่) ที่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนและเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

15. ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1. ในการน าชุดกิจกรรมไปใชใ้นการเรียนการสอน ผูส้อนควรท าความเขา้ใจและทดลองท า
แบบปฏิบติัการทดลองทุกคร้ัง เพือ่ประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
  2. ครูผูส้อนควรอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

16. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ควรน าชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ไปใชใ้นเน้ือหาสาระอ่ืนและในรายวชิาอ่ืนเช่นวชิา
คณิตศาสตร์วชิาภาษาไทยวชิาสังคมศึกษา 
  2. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ตวัแปรอ่ืนๆเช่น การท า
โครงงานวชิาชีพ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
  3.ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ไปใชใ้นการส่งเสริม และพฒันาทกัษะ
ใหก้บันกัเรียนอยา่งแพร่หลาย 
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