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บทที่ 1
บทนา
1. ปัญหาและความเป็นมาของปัญหา
จากการทดสอบย่ อยวิชา โครงการ ในการปฏิบัติงานตามใบงาน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 22 คน พบว่านักศึกษาจานวน 2 คน ได้
คะแนนอยู่ในระดับตาไม่ถึงร้อยละ 60 ทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ทีกาหนด เนืองจาก ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
โดยปกติกลุ่มทีได้คะแนนในระดับตาจะไม่กล้าแสดงการปฏิบัติงานเนืองจากกลัวงานทีทานั้นเสีย แต่
ขณะเดียวกันมีนักศึกษาบางคนทีได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์สูง และผ่านเกณฑ์ทีกาหนด จะมีความมันใจในการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน จากปัญหา ทีเกิดขึ้นทาให้ผู้วิจัยหาแนวทางแก้ปัญหาเพือปรับวิธีเรียน
เปลียนวิธีสอนให้ดีขึ้น โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน โดยใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน
จุดเด่นของการสอนแบบเพือนสอนเพือน คือ นักศึกษาอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ภาษาทีนักศึกษาใช้สือสารกัน
นั้นจะสือสารความเข้าใจได้ดีและเหมาะสมกว่าครูทีสอน นักศึกษามีความเข้าใจใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง
จึงกล้าและสะดวกต่อการซักถามเรืองทีไม่เข้าใจมากกว่าทีจะถามครู ผู้สอน นักศึกษาทีทาหน้าทีเพือนสอน
เพือนจะสอนเพือนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 3 -5 คน เท่านั้น ซึงแตกต่างจากการสอนของครู จะสอนกลุ่มใหญ่ ๆ
ขณะเดียวกันครูทีสอนจะต้องคอยดูแลนักศึกษาทีทาหน้าทีสอนเพือนอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยคาดว่าหาก
นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากการปฏิบั ติงานกลึงด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสอนแบบเพือนสอนเพือน จะทาให้
นักศึกษามีความมันใจในการคิด กล้าแสดงออกและซักถามปัญหามากขึ้น จะทาให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น และผ่านเกณฑ์ทุกคน
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย
การแก้ปัญหาเรือง การไม่ทางานทีได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา โครงการ ของนักศึกษา ปวช.
3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน โดยมีเป้าหมายเพือให้ นักศึกษามี
ทักษะในเรืองการปฏิบัติงานโครงการ เพิมมากขึ้น และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอน และผู้ทีเกียวข้องในการปรับปรุงในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
2. ทราบข้อมูลเกียวกับการแก้ปัญหาเรือง การไม่ทางานทีได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา โครงการ
ของนักศึกษา ปวช.3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา ปวช.3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที 2/2557 จานวน 22 คน
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4.2 วิธีการ / นวัตกรรมที่ใช้
1. ใช้ใบงานการปฏิบัติงาน
2. ใช้แบบสัมภาษณ์
3. ใช้แบบทดสอบหลังเรียน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบหลังเรียน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์
2. วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ
5. นิยามศัพท์
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือแนวความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มประชากรทีมีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ซึงเกิดจากนักศึกษาได้เปรียบเทียบความคาดหวังของตนเองกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีได้รับ ความพึงพอใจนี้อาจจะเกิดจากการทีได้รับประสบการณ์ตามทีคาดหวัง
มากกว่าทีคาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังมาก่อนก็ได้
2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา ระดับ ปวช.3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทีศึกษาในภาคเรียนที
2 ปีการศึกษา 2557
3. กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนรู้ ปัจจัยทีสนับสนุนต่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล (การให้คะแนน) และครูผู้สอน
4. ปัจจัยทีสนับสนุนการเรียนรู้ หมายถึง สิงต่างๆ ทีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สือการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2525 : 577 , 588 ) ให้ความหมายของคาว่า พอใจ ไว้ว่า
“สมใจ ชอบใจ เหมาะ“ และความหมายของคาว่า พึงใจ ไว้ว่า “พอใจ ชอบใจ“ ส่วนความหมายของความ
พึงพอใจ ( Satisfaction ) จากเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น
กู๊ด ( Good , 1973 : 320 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจต่อสิงใด เป็นคุณภาพ สภาพ หรือระดับความ
พึงพอใจซึงเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลทีมีต่อสิงนั้น
เบียร์ ( Beer , 1964 : 34 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของผู้ปฏิบัติทีมีต่อองค์การ คือ
กิจกรรมหรือภารกิจ ต่อเพือนทีร่วมกิจกรรม และองค์ประกอบทางจิตวิทยา ในสภาพแวดล้อมของการ
ประกอบกิจกรรมนั้น
คานึง ภูริปริญญา ( 2528 : 72 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติในทางบวกของบุคคลต่อสิงที
ตนมีบทบาทความรับผิดชอบ เป็นพฤติกรรมของความชอบ ความพอใจ รู้สึกสนุกในสิงทีตนทา เพราะมี
องค์ประกอบเกียวกับสิงแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิทยาทีผู้ปฏิบัติสามารถปรับตัวเข้ากับองค์ประกอบ
ดังกล่าวได้
ภรณี กีร์ติบุตร ( 2529 : 15 , 41 ) เสนอไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง กิจกรรมในการสนองความ
สนใจของสมาชิก หรือความรู้สึกพอใจ ซึงบุคคลมีต่อบทบาท หรืองานของตนใน องค์การ โดยเห็นว่าการทา
สิงดังกล่าว ตนได้รับรางวัล หรือผลตอบแทนอย่างยุติธรรมจากองค์การทีตนเป็นสมาชิกอยู่
สุพล วังสินธ์ ( 2531 : 37-40 ) สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจทีมีต่อ
องค์ประกอบและสิงจูงใจอืน ๆ เมือผู้ทาสิงใด ได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะเสีย -สละอุทิศแรงกาย
แรงใจ และสติปัญญาให้แก่สิงทีตนทาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
1. ทฤษฎีองค์ประกอบทีทาให้เกิดความพึงพอใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg 1966 : อ้างใน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์และคนอืนๆ 2531: 55 ) เสนอว่า องค์ประกอบทีทาให้เกิดความพึงพอใจมี 5
ประการ ซึงถือเป็นปัจจัยในการจูงใจให้คนประกอบกิจกรรม คือ
1.1 ความสาเร็จในการทางานหรือการประกอบกิจกรรม
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 สภาพ ลักษณะของงานหรือสิงทีทา
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรือการเรียนรู้
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จากทฤษฎีนี้ นั กศึกษาจะต้องเรียนรู้ตามความสามารถและความต้องการ ปริมาณของงานที
มอบหมายต้องอยู่ในวิสัยทีจะปฏิบัติได้ สาเร็จในช่วงเวลาอันควร ผู้สอนจะต้องยอมรับและเสริมแรงให้
ผู้เรียนมีกาลังใจทีจะเรียนรู้เพือพัฒนาตนเอง
2. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
ในเรืองความพึงพอใจย่อมเกียวข้องกับการตอบสนองความต้องการ แล้วมีผลให้เป็นทีถูกใจ เกิด
ความสุขใจ มีความพอใจในการปฏิบัติกิจกรม ภาระ หน้าที การงานนั้น ๆ
ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ (2522 : 19 อ้างจาก เอตัน Eayton) กล่าวถึง ความต้องการทางจิตใจ 3
ประการ คือ
1. ความต้องการความรักใคร่ ความอบอุ่น ราบรืนในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอืน
2. ความต้องการเด่น มีชือเสียง ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อืน
3. ความต้องการรักษาความเด่น และชือเสียงของตนให้คงอยู่ตลอดไป
ส่วนมาสโลว์ (Abraham H . Maslow 1954 : 253-258) แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้น
คือ
1. ความต้องการทางร่างกายขั้นพื้นฐานทีจาเป็นต่อการดารงชีวิต
2. ความต้องการในความมันคงและปลอดภัย
3. ความต้องการทางสังคม ต้องการมีพวกพ้อง
4. ความต้องการมีเกียรติยศชือเสียง ได้รับการยกย่องนับถือว่ามีความสาคัญ
5. ความต้องการความสาเร็จสมหวังในชีวิต
2.1.3 หลักวิชาและแนวคิดที่จะเป็นแนวทางในการวิจัย
การดาเนินการสอน ในการดาเนินการสอนนั้น มีสิงทีเกียวข้องและน่าพิจารณาถึง คือ การ
วางแผนการสอน การเริมต้นชัวโมงแรกและชัวโมงต่อ ๆไป การประเมินผลการสอน และการพัฒนาการ
เรียนการสอน
การศึกษาวิจัยในต่างประเทศ โวทรูบา และไรท์ (Wotruba และ Wright , 1975 : 645) ได้กล่าวถึงตัวแปล
ของประสิทธิภาพการสอนไว้ 9 ประการ คือ
1. เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างกว้าง ๆ ถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย
2. เร้าใจให้ผู้เรียนใช้ความคิด เพือตัวของเราเอง
3. เป็นผู้ทีมีความกระตือรือร้นในเนื้อหาวิชาทีสอน
4. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีในหมู่ผู้เรียน
5. อธิบายเนื้อหาวิชา ทฤษฎีทีเป็นนามธรรมได้อย่างชัดเจน
6. สนับสนุนเพือให้ผู้เรียนคิด โดยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
7. มีความยุติธรรมในการประเมินผล
8. ช่วยเหลือผู้เรียนไม่ว่าในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
9. มีชีวิตชีวาและสนุกสนานในการสอน
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าในการพัฒนาการสอนนั้นควรคานึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ
ทัศนคติของผู้สอน บุคลิกลักษณะของผู้สอน และกระบวนการสอน
ทัศนคติของผู้สอน
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ในการเรียนการสอนนั้นทัศนคติของผู้สอนมีความสาคัญอย่างมาก ถ้าทัศนคติผู้สอนดีทั้งต่อวิชาที
สอน ต่อผู้เรียน และต่อวิชาชีพการเป็นอาจารย์แล้ว การเรียนการสอนก็จะดาเนินไปได้ด้วยดี
บุคลิกลักษณะของผู้สอน
บุคลิกภาพเป็นสิงทีติดตัวเปลียนแปลงได้ยาก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราอาจปรับปรุงบุคลิกภาพของ
เรานั้นให้ดีขึ้นได้
บุคลิกทีอาจจะปรับปรุงและพัฒนาขึ้นได้ คือ ความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็น
กันเอง เห็นอกเห็นใจ มีความยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัย ไขว่คว้าหาความรู้อยู่เสมอ รวมทั้ง
กิริยาท่าทางด้วยถ้าเป็นไปได้
กระบวนการสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้)
เป็นเป้าหมายทีสาคัญในการพัฒนาการสอนเพราะเป็นทักษะทีจาเป็นและสาคัญใน การสอน
เนื้อหาสาคัญของกระบวนการสอนก็คือ วิธีสอนแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังคลุมถึงการ วางแผนการสอนและ
การประเมินผล จิตวิทยาการสอน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การพัฒนาในเรืองของกระบวนการนั้น
ครอบคลุมถึงเนื้อหาทีเป็นหลักวิชา แต่ในขณะเดียวกันควรจะได้มีการฝึกฝนและทดลองปฏิบัติจนสามารถ
ใช้ได้อย่างมันใจด้วย
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิจัย การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน การบริการและธุรการ งานกรรมการ และ
กระบวนการกลุ่ม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2524 : 155-215)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาเริง บุญเรืองรัตน์ และคนอืน ๆ ได้เสนอผลงานวิจัยเรือง การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบประเมินผลการสอน ปี พ.ศ. 2525 ว่า ในการสร้างแบบประเมินผลการสอนอาศัยแนวความคิด
ของครอนบัค ( Cronbach , 1963 ) ทีว่า การประเมินผลการสอนทีดีควรบอกได้ว่า วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ
สอน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีหรือไม่ และสามารถบอกได้ว่า จะต้องเปลียนแปลงปรับปรุงทีตรงไหน
และอย่างไร ผู้ทีจะบอกได้อย่างดี เชือถือได้และเทียงตรงในการประเมินผลการสอนของครูก็คือความเห็น
ของนักศึกษาเกียวกับการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ทีผู้สอนจัดการอยู่ ทั้งนี้เนืองจากนักศึกษาเป็นผู้ที
สังเกตการสอนของครูทีเกียวกับการสอนของครูทียาวนานทีสุดและใกล้ชิดกับการสอนของครูมากทีสุด
ฉะนั้นความเห็นต่าง ๆ ของนักศึกษาเกียวกับกิจกรรมจัดการเรียนรู้ของครูให้ผู้เรียนจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อ
การประเมินผลประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะของ สเปนเซอร์และอเลียโมนิ
(Spencer and Aleamoni , 1969) ทีว่า วิธีการทีเชือถือได้และเทียงตรงในการประเมินผลการสอนของครู
ก็คือความเห็นของนักศึกษาทีเกียวกับการสอน และ กิจกรรมต่าง ๆ ทีผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดอยู่ใน
กรอบขององค์ประกอบของการเรียนรู้ทีดี 6 ประการคือ (1) ทัศนคติทัว ๆ ไปทีมีต่อวิชาทีเรียน (2) เนื้อหา
ทีเรียน (3) วิธีสอน (4) ตัวผู้สอน (5) ความสนใจของนักศึกษา (6) การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครู
และนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 30 ข้อ สรุปผลการวิจัยในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า แบบประเมินผลการเรียนรู้มีค่าความเชือมันอยู่
ระหว่าง .84 ถึง .92 ความเทียงตรงของแบบประเมินผลการเรียนรู้อยู่ระหว่าง .70 - .90 ( บทสรุปรวม
ผลงานวิจัยทางการศึกษา ครั้งที 3 , 2526 : 248 - 253)
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอืน ๆ เสนอผลการวิจัยเรือง ประสิทธิภาพของการบริหาร การ
นิเทศ กับระบบการฝึกหัดครู ปี พ.ศ. 2530 ว่า จากการประเมินสภาพการจัดการศึกษา และการ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที 5 (2525 - 2529) พบว่า ปัญหาด้านคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝึกหัดครู ยังไม่ได้ปรับปรุงภาคปฏิบัติให้ประสานสัมพันธ์กับทฤษฎี
ขาดการประเมินผลอย่างมีระบบทีสามารถนาผลการประเมิ นมาปรับปรุงการผลิตครูให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ (อ้างจาก พจน์ สะเพียรชัย 2529 : 20)
ซอมเมอร์ส (Somers , 5735 -A) ได้ทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายปีสุดท้าย ทีสัมพันธ์กับการจัดหลักสูตรและทัศนคติของครู วัตถุประสงค์เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหลักสูตรแต่ละด้าน กับความพึงพอใจของนักศึกษาซึงแบ่งออกเป็นด้าน
วิชาการ ธุรกิจ การงานศึกษา โครงการ และด้านอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาใน 5 ด้าน ของหลักสูตรว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของครูอย่างไร ผลการศึกษา
ปรากฏว่า นักศึกษาในหลักสูตรทั้ง 5 โปรแกรมมีการรับรู้ไม่พึงพอใจด้านบุคลากร และยิงไปกว่านั้น
นักศึกษาในโปรแกรมโครงการ เมือเปรียบเทียบกับอีก 4 กลุ่ม มีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะเข้ากับพวกเขา
ได้ ไม่รู้จักพวกเขา ไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของพวกเขา และไม่ให้ความช่วยเหลือทีเพียงพอ
กับพวกเขาในเรืองงานทีมอบหมาย (ประพัฒน์ จาปาไทย , 2525)
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อลักษณะของอาจารย์ทีมีความเกียวข้องในวิชาทีสอน อุทิศตนเพือผู้เรียน มีเทคนิค
วิธีในการกระตุ้นให้ผู้เรีย นคิดหาความจริง มีทัศนคติทีดีต่อผู้ เรียน มีความยุติธรรมและมีคุณธรรม
นอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวในการสอนเป็นอย่างดี และมีบุคลิกภาพดี ในด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึง
พอใจการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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บทที่ 3
วิธดี าเนินงานวิจัย
การแก้ปัญหาเรือง การไม่ทางานทีได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา โครงการ ของนักศึกษา ปวช.
3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีจุดมุ่งหมายเพือประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ แล้วนาข้อมูลทีได้
จากการประเมินไปเป็นประเด็น หรือแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี คุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป วิธีดาเนินการวิจัยไปตามหัวข้อ และตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
3.1 กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษา ปวช.3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที
2/2557 จานวน 22 คน
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครืองมือวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเพือนสอนเพือน
2. ใบงาน
3. แบบสัมภาษณ์
4. แบบทดสอบหลังเรียน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือนต่อกลุ่มนักศึกษาทั้งหมด
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3-5 คน ได้ 5 กลุ่ม
3. ให้นักศึกษาเสนอชือเพือนนักศึกษาทีจะทาหน้าทีสอนเพือนและนักศึกษาทีถูกเสนอชือจะต้อง
เต็มใจทีจะทาหน้าทีสอนเพือน จากนั้นให้นักศึกษาทีเหลือสมัครเข้ากลุ่มเพือทาหน้าทีเป็นผู้เรียน แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยผู้สอน 2 คน และผู้เรียน 3 คน รวมเป็น 5 คนต่อ 1 กลุ่มหรือผู้สอน 1 คน ผู้เรียน 2 คนต่อ 1
กลุ่ม
4. ให้นักศึกษาจัดกลุ่มโดยคละความสามารถซึงได้คะแนนจากการทดสอบย่อย คะแนนเต็ม 20
คะแนน จัดลาดับคะแนน
5. ครูชี้แจงนักศึกษาทีทาหน้าทีสอนเพือน ๆ และให้ใบงาน ล่วงหน้าเพือเตรียมตัวสอนเพือน
ภายในกลุ่มทีรับผิดชอบและนาใบงานส่งครูและถามปัญหาข้อสงสัย
6. ชัวโมงที 1 ให้นักศึกษารวมกลุ่มตามทีได้แบ่ง เพือศึกษาการทาใบงานและให้ นักศึกษาแต่ละคน
ส่งใบงานภายในเวลาที กาหนด หลังจากนั้นให้ตอบแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยบันทึกผลการให้คะแนนจากการ
ตอบแบบสัมภาษณ์
7. ชัวโมงที 2-3 ซึงเป็นช่วงเวลาฝึกภาคปฏิบัติในเรืองการกัดขอบชิ้นงาน การกัดหลุมชิ้นงาน โดย
ใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สอน และกลุ่มผู้เรียน ให้นักศึกษา
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กลุ่มทีทาหน้าทีสอนเพือนปรับปรุงวิธีการสอนจากคาบที 1 และ 2 ใช้เวลา 20 นาทีในการแนะนา ส่วน
นักศึกษากลุ่มผู้เรียนศึกษาใบงานที 3 และ 4 หลังจากครูผู้สอนแนะนานักศึกษากลุ่มทีทาหน้าทีสอนเพือน
เสร็จ ให้รวมกลุ่มเหมือนเดิมตามทีเคยปฏิบัติในคาบที 1-2 และให้แต่ละกลุ่มศึกษาและทาใบงานที 3 และ
4 ส่งครูผู้สอนภายในเวลาทีกาหนด และตอบแบบสัมภาษณ์จากการทาใบงานที 3 และ 4 ผู้วิจัยบันทึกผล
การตอบแบบสัมภาษณ์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ใช้เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
การวิจัย SPSS (Statistical Packet or the Social Science) ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
หาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ แต่ละข้อความที
กาหนดให้ประเมิน ค่าเฉลียของคะแนนความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามทีกาหนดไว้ในแบบ
สารวจ คือ
ระดับ 1
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยทีสุด
ระดับ 2
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 3
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
ระดับ 4
หมายถึง
ความพึงพอใจมากทีสุด
หรือใช้แนวคิดของเบสท์ แปลความหมายได้ ดังนี้
1.00 - 1.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อยทีสุด
1.50 - 2.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
2.50 - 3.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
3.50 - 4.00 หมายถึง
พึงพอใจมากทีสุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นการศึกษาการไม่ทางานทีได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา โครงการ
ของนักศึกษา ปวช.3/7-8 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีจุดมุ่งหมายเพือประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้
แล้วนาข้อมูลทีได้จากการประเมินไปเป็นประเด็น หรือแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ให้มี คุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป วิธีดาเนินการวิจัยไปตามหัวข้อ และ
ตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
4.1 การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มประชากร
1. ในการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มประชากรในการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ ทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยทีสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล (การให้คะแนน) ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปของตาราง ทุกข้อความเสนอค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลาดับที ในการแปลความหมายได้ประยุกต์จากแนวของเบสท์ ดังนี้
1.00 - 1.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อยทีสุด
1.50 - 2.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
2.50 - 3.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
3.50 - 4.00 หมายถึง
พึงพอใจมากทีสุด
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มประชากรในการจัดการเรียนรู้วิชา
โครงการ แต่ละด้านหรือแต่ละตาราง ได้เสนอข้อความทีนักศึกษาประเมินว่ามีความพึงพอใจมาก 3 ลาดับ
แรก เรียงจากข้อความทีมีค่าเฉลียสูงสุด และ 3 ลาดับสุดท้ายของแต่ละด้านเรียงจากข้อความทีมีค่าเฉลีย
ตาสุด
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังตารางที 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสัมภาษณ์เรื่องการประกอบชิ้นงาน วิชาโครงการ
รายการสัมภาษณ์
1. ความเข้าใจปัญหา

ระดับคะแนน
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)

2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา

3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)

3. การใช้วิธีการแก้ปัญหา

3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)

4. การสรุปคาตอบ

3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)

เกณฑ์การพิจารณา
- เข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง
- เข้าใจปัญหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
- เข้าใจปัญหาน้อยมากหรือไม่
เข้าใจปัญหา
เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาให้
เหมาะสมได้ถูกต้อง
- เลือกวิธีการแก้ปัญหา ซึงอาจจะ
นาไปสู่คาตอบทีถูก แต่ยังมีส่วน
ผิ ด โดยอาจไม่ รู้ ขั้ น ตอนในการ
ทางานไม่ถูกต้อง
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง
- นาวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไ ด้
ถูกต้อง
- นาวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไ ด้
ถูกต้องเป็นบางอย่าง
- นาวิ ธีการแก้ปัญหาไปใช้ไ ม่
ถูกต้อง
- สรุปคาตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์
- สรุป คาตอบไม่ส มบูรณ์ห รือ
ขั้นตอนในการทางานไม่ถูกต้อง
- ไม่สามารถสรุปขั้นตอนในการ
ทางานได้
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4.3 ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์ละการสอบหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอน
เพื่อน
คนที่

คะแนนสอบใบ
งาน
30

คะแนนสัมภาษณ์
15

คะแนนรวม
45

ร้อยละ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24
19
18
18
18
29
30
30
18
18
19
19
28
30
27
29
28
30
18
18
20
20

12
10
10
10
10
14
14
15
10
10
10
10
14
14
14
15
15
15
10
10
12
13

36
29
28
28
32
43
44
45
28
28
29
29
42
44
41
44
43
45
28
28
29
23

80
64
62
62
68
96
98
100
62
62
64
64
93
98
91
98
96
100
62
62
61
56

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์

จากตาราง 2 ผลจากการสอนวิชาโครงการ โดยใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน ปรากฏว่า
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ขั้นตาจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตาจานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งกลุ่ม (22 คน) ดังข้อมูลในตารางที 2 จากการสอนเรืองการเจาะโดยใช้
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กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน พบว่า คะแนนของนักศึกษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เมือนาไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ขั้นตาร้อยละ 60 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากเพือน ๆ ซึงอยู่ในวัยเดียวกัน ภาษา
ทีใช้ในการสือสารกันนั้นจะสือสารกันได้ดีและเหมาะสมกว่าครู นักศึกษาจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็น
กันเอง จึงกล้าและสะดวกต่อการซักถามเรืองทีไม่เข้าใจมากกว่าครู และจากการสังเกตพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มระหว่างเรียนพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการช่วยเหลือกันระหว่างเรียน สา
หรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่าน 1 คน เนืองจากทาคะแนนได้ 20 ,13 และ 23 คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ครูจึงนัดซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนโดยเพือน ๆ ช่วยกันแนะนาอีกรอบหนึง และทาการทดสอบใหม่ปรากฏว่า
สอบผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
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บทที่ 5
สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามีการพัฒนาทางด้านความคิดและการปรับปรุงสภาพการ
ทางานผลจากการสอนวิชาโครงการ เรืองการทางาน โดยใช้กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน ปรากฏว่า
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ขั้นตาจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตาจานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งกลุ่ม (22 คน) ดังข้อมูลในตารางที 2 จากการสอนเรืองการทางานโดยใช้
กิจกรรมแบบเพือนสอนเพือน พบว่า คะแนนของนักศึกษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เมือนาไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ขั้นตาร้อยละ 60 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากเพือน ๆ ซึงอยู่ในวัยเดียวกัน ภาษา
ทีใช้ในการสือสารกันนั้นจะสือสารกันได้ดีและเหมาะสมกว่าครู นักศึกษาจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็น
กันเอง จึงกล้าและสะดวกต่อการซักถามเรืองทีไม่เข้าใจมากกว่าครู และจากการสังเกตพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มระหว่างเรียนพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการช่วยเหลือกันระหว่างเรียน สา
หรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่าน 1 คน เนืองจากทาคะแนนได้ 20,13 และ 23 คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ครูจึงนัดซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนโดยเพือน ๆ ช่วยกันแนะนาอีกรอบหนึง และทาการทดสอบใหม่ปรากฏว่า
สอบผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
ผู้สนใจสามารถนาวิธีสอนนี้ไปใช้ได้ หรือทดลองใช้ หรือประยุกต์ใช้ ในวิชาปฏิบัติ และควรวิจัยใน
ชั้นเรียนในเรืองทีท่านสนใจ เพือให้ได้วิธีสอนทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อ
นักศึกษา
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