วิจัยในชั น
้ เรียน
เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาการเรียนร้้
ปวช.1 ชุางยนต์

ชื่ อผ้้วิจัย

นายณัฐพล มุวงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ประจำาปี การศึกษาที่ 1/2563

2

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครัง้ นีจ
้ ะสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผ้้วิจัยขอขอบคุณ

นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

เพราะด้วยอารมณ์ของวัยรุ่นในปั จจุบันต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเรื่อง
ราวใหม่ๆมานำาเสนอเพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการทำาความเข้าใจให้ดียิ่ง

ขึน
้ และเมื่อใช้กระบวนการกลุ่ม ก็ยังคงให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และ

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในชัน
้ เรียนอย่างสมำ่าเสมอ และขอบคุณเพื่อน
ร่วมงานที่คอยให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษาตลอดมา ขอบคุณผ้้อำานวยการที่
คอยให้คำาปรึกษา และช่วยสอนในคาบเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับร้้เพิ่ม
มากยิ่งขึน
้

นายณัฐพล ม่วงทอง
ผ้้วิจัย

3

4
ชื่อเรื่อง

การใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาการเรียนร้้ ปวช.1

ผ้้วิจัย

นายณัฐพล ม่วงทอง

สาขาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา

ตำาแหน่ง คร้ผส
้ อน

กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

สถานที่ทำางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เลข
ที่ 39 ซ.12 ถ.ประชาหรรษา

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร โทรศัพท์ 055716459
มือถือ 0863458596

ปี ที่ทำาการวิจัย ปี การศึกษา 2562
ประเภทงานวิจัย วิจัยในชัน
้ เรียน
ลักษณะประชากรที่ศึกษา
ระยะเวลา

นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ

ปวช.ชัน
้ ปี ที่1 จำานวน 19 คน

เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ภาคเรียน 1 ปี การศึกษา 2563

บทคัดยุอ การวิจัยครัง้ นีม
้ ีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ เพื่อปรับพฤติกรรมการ

์ างการเรียน
เรียนรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม เพื่อวัดผลสัมฤทธิท
ภายหลังการปรับพฤติกรรม การเรียนการสอน ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวช.ชัน
้ ปี ที่ 1 จำานวน 19
คน ในภาคเรียนที่ 1/2563
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การะบวนการกลุ่ม และสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อม้ล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี ้

ผ้้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผ้้เรียนต้นของปี การศึกษา พบว่ามี

พฤติกรรมการตอบสนองช้าเนื่องจากติดโทรศัพท์ เล่นเกมในมือถือกัน

อย่างต่อเนื่อง จึงได้ทดลองคิดและทำาการทดลอง พอได้ทดลองใช้ส่ อ
ื นี ้

พบว่านักศึกษาทำาการตอบคำาถามในเรื่องราวต่างๆ และสามารถนำาความ

ร้้นน
ั ้ ไปใช้ในการทำางานจริงได้อีกด้วย และยังมีการลองผิดลองถ้กอย่้เสมอ
จนได้ผลการทดลองเป็ นที่น่าพอใจ ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการ

เรียนในชัน
้ เรียนแล้ว ได้ทำาการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบว่า
คะแนนส่วนใหญ่อย่้ในระดับดีขน
ึ ้ ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบผล

คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการ

เรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน จะ
์ างการเรียนของนักศึกษา ดีขน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท
ึ้

สารบัญ
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กิตติกรรมประกาศ

หน้า

บทคัดย่อ

(3)

สารบัญตาราง

(5)

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำา

(2)
(4)

ความสำาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
วัตถุประสงค์

6

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2

6

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎี

7

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้

การเก็บรวบรวมข้อม้ล

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อม้ล
ผลการวิเคราะห์ข้อม้ล

บทที่ 5 สร่ป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
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อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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8
สารบัญตาราง
ตารางที่

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)
11

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการเรียน(post-test)
11

หน้า

9
บทที่ 1
บทนำา

ความสำาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา

ปั จจุบันการจัดการเรียนการสอน ผ้ส
้ อนได้นำาเสนอโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม และทักษะการปฏิบัติงานจริง ปรากฏว่านักศึกษาไม่
สนใจที่จะฟั งการบรรยาย และไม่จดบันทึกการเรียนการสอน และไม่

สนใจที่จะอ่านหนังสือเพิ่มเติม ได้เริ่มสนใจในสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำางานกัน

มากขึน
้ อยากจะมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน
้ นอกจากนีย
้ ังมีพฤติกรรม
ขาดความรับผิดชอบในการส่งชิน
้ งาน การทำางานที่ได้มอบหมายอีกด้วย
ส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาตำ่าลงเรื่อยๆ ดังนัน
้ ผ้้วิจัยจึงมุ่งที่จะ

์ างการเรียนหลัง
ทำาการปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน และศึกษาผลสัมฤทธิท
จากที่ได้ทำาการปรับพฤติกรรมการเรียนในชัน
้ เรียนว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่

วัตถ่ประสงค์

1. เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายวิชาวัสดุงานช่าง

อุตสาหกรรม

์ างการเรียนภายหลังทดลองสื่อการสอนแบบ
2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิท

ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1) ตัวแปรต้น

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็ นบทเรียนในรายวิชาวัสดุงาน

ช่างอุตสาหกรรม
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2) ตัวแปรตาม

นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิช่างยนต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การ

ศึกษา 2563 จำานวน 19 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)  )
สมม่ติฐานการวิจัย

เพื่อให้มีระบบการศึกษาได้ดียิ่งขึน
้ จากการในกระบวนการกลุ่มใน

การเรียนและการ
ทำางาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

การปรับพฤติกรรม คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างการ

เรียนในชัน
้ เรียนต่างๆ

์ างการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลังการเรียน
ผลสัมฤทธิท

ภายหลังการปรับพฤติกรรม
ประโยชน์ที่คาดวุาจะได้รับ

1. ได้วิธีการสอนเพื่อปรับพฤติกรรมผ้้เรียน
์ างการเรียนของผ้้เรียนดีขน
2. ผลสัมฤทธิท
ึ้
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิด / ทฤษฎี

1.1 การปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน

ประเทือง ภ้มิภัทราคม (2540) อ้างถึงในขวัญเฉลิม ตันประเสริฐ

(2553 : online) ได้อธิบายว่า “การปรับพฤติกรรม หมายถึง การ

ประยุกต์หลักการพฤติกรรมหรือหลักการเรียนร้้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้หรือวัดได้เป็ น

สำาคัญ และมีความเชื่อพื้นฐานว่าพฤติกรรมปกติและไม่ปกติพัฒนามาจาก
หลักการเรียนร้้” วิธีการปรับพฤติกรรม สามารถกระทำาได้หลากหลายวิธี
ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับผ้เ้ รียนหรือกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้องการปรับพฤติกรรม โดยทั่วไปนิยมใช้ 5 วิธี ดังนี ้

1.1.1 แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) เป็ นวิธี
การที่เสริมแรงเพื่อให้ผ้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ

ออกมาอย่างสมำ่าเสมอ เช่น การชมเชยเมื่อตอบคำาถาม
ได้ถ้กต้อง เป็ นต้น

1.1.2 แรงเสริมเชิงลบ (Neg)  ative Reinforcement) เป็ นวิธี

การที่เสริมแรงในทางลบ เพื่อให้ผ้เรียนแสดงพฤติกรรม
ที่ต้องการออกมา โดยการหลีกเลี่ยงการกระทำาอีกสิ่ง

หนึ่ง เช่น กำาหนดแบบฝึ กหัด 2 ส่วน ให้ผ้เรียนเลือก
ทำาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านัน
้ แต่ถ้าผ้้เรียนคนใด
เลือกทำาทัง้ 2 ส่วน จะมีคะแนนพิเศษให้ เป็ นต้น

1.1.3การหยุดยัง้ (Extinction) เป็ นวิธีการที่ผ้สอนงดการให้
รางวัล คำาชมเชยต่อพฤติกรรมในชัน
้ เรียนที่ไม่พึง
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ประสงค์ และใช้วิธีเสริมแรงเชิงบวกควบค่้ไปด้วย แต่
วิธีการนีเ้ หมาะสำาหรับพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง เช่น การ

คุยในชัน
้ เรียน ผ้้สอนจะทำาการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดัง

กล่าว แต่เมื่อผ้้เรียนที่คุยในชัน
้ เรียนสามารถตอบคำาถาม
ถ้กต้อง ก็ให้คำาชมเชยหรือรางวัล เป็ นต้น

1.1.4การทำาสัญญากับผ้เ้ รียน (Behavioral contract) เป็ น
วิธีการผ้้สอนทำาสัญญากับผ้้เรียน เช่น หากผ้้เรียนจด
บันทึกการบรรยายในสมุดและส่งท้ายชั่วโมงครบทุก
สัปดาห์ จะได้รับคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน เป็ นต้น

1.1.5การลงโทษ (Punishment) เป็ นวิธีการที่ผ้สอนพยายาม
ขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชัน
้ เรียนออกไป โดย

การตำาหนิ หักคะแนน หรือการลงโทษทางกาย เช่น เมื่อ
ผ้้เรียนขาดเรียนในสัปดาห์ใด จะต้องเขียนสรุปบทเรียน
ของสัปดาห์นน
ั ้ ๆด้วยลายมือลงในกระดาษ A4 จำานวน
1 แผ่น เป็ นต้น

1.2 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2541) อ้างถึง วรรณี เจตจำานงนุช

(2553:0nline) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะสำาคัญของการปรับพฤติกรรม
ไว้ดังนี ้

1.2.1 มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนัน
้ ต้องสังเกต

เห็นได้ และวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือที่เป็ นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการตอบสนอง
นัน
้ เป็ นภายในหรือภายนอกก็ตาม

1.2.2 ไม่ใช้คำาที่เป็ นการตีตรา นอกจากจะมีความหมายกว้าง

ไม่มีความชัดเจน ยากต่อการสังเกตให้ตรงกัน และยากต่อการจัด
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โปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้ การตีตราอาจทำาให้เด็ก
หรือผ้้ปกครองเกิดความอับอายแล้วจะส่งผลให้เด็กเลือกแสดงพฤติกรรม
ตามที่ถ้กตีตราได้

1.2.3 พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมที่ปกติหรือไม่ปกติ ก็ต

าม ย่อมเกิดจากการเรียนร้้ในอดีตทัง้ สิน
้ ดังนัน
้ พฤติกรรมเหล่านีส
้ ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการเรียนร้้

1.2.4 การปรับพฤติกรรมจะเน้นสภาพ และเวลาในปั จจุบัน

เท่านัน
้ เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งเร้าและผลกรรมใดที่ทำาให้พฤติกรรมนัน
้ เกิด
บ่อยหรือลดลงในสภาพปั จจุบัน ก็สามารถปรับสิ่งเร้าและผลกรรมให้
เหมาะสมยิ่งขึน
้ เพื่อทำาให้พฤติกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามเป้ า
หมายที่ต้องการ

1.2.5 การปรับพฤติกรรมนัน
้ จะเน้นวิธีการทางบวกมากกว่าวิธี

การลงโทษ เนื่องจากเป้ าหมายของการปรับพฤติกรรมเน้นการเพิ่ม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงจำาเป็ นต้องใช้วิธีการทางบวก เพราะเป็ นวิธี

การที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังได้ก่อให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์น้อยกว่าวิธีการ
ลงโทษ

1.2.6 วิธีการปรับพฤติกรรมนัน
้ สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตามลักษณะของปั ญหาแต่ละบุคคล เพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่าง

กัน ดังนัน
้ ในการดำาเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้องคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วย

1.2.7 วิธีการปรับพฤติกรรมเป็ นวิธีการที่ได้รับการพิส้จน์มา

แล้วว่า มีประสิทธิภาพและได้ผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ส่รกิจ คำาวงศ์ปีน (2552) ได้ทำาการวิจัยในชัน
้ เรียน เรื่อง

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 2/2551 พบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมไม่เข้าเรียนอย่างสมำ่าเสมอ ขาดการส่งงานหรือส่งงานไม่ครบ

ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้ทำาแบบฝึ กหัดด้วยตนเอง ไม่ใส่ใจในการทำา

แบบฝึ กหัด โดยในภาพรวมพฤติกรรมต่างๆเกิดจากการไม่เข้าเรียนอย่าง
์ างการเรียนของนักศึกษาอย่้ในระดับตำ่า
สมำ่าเสมอ และทำาให้ผลสัมฤทธิท
2.2 อารยา อินจันทร์ (2548) ได้ทำาการวิจัยในชัน
้ เรียน เรื่องการ

ปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักศึกษาชัน
้ ปวส. 2 แผน

วิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคชัยภ้มิด้วยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ พบ
ว่า ภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการ
สอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับพฤติกรรม

ของผ้้เรียนนัน
้ ผ้้เรียนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตามกำาหนดลดลง คิด
เป็ นร้อยละ 12.97% ในบางกรณี บางรายที่ไม่พัฒนาขึน
้ พบว่าปั ญหาที่
เกิดขึน
้ เนื่องจากผ้้เรียนมีภาระงานทางครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบมาก

ทำาให้ไม่สามารถจัดการภาระงานที่ผ้สอนมอบหมายได้ทันตามกำาหนด

จำานวน 1 ราย ผ้้สอนจึงใช้การยอมรับพฤติกรรมนัน
้ ๆและให้ผ้เรียนเสนอ
เงื่อนไขร่วมกับคร้ผ้สอนโดยตกลงกันว่าให้ผ้เรียนส่งงานช้ากว่ากำาหนดได้
1 วันเป็ นกรณีพิเศษ
กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
วิธีการสอน
การสั่งงาน

ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนรู้
พฤติกรรมในชัน
้ เรียนและการ

ส่งงาน
บทที
่3
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียนและการส่งงาน

ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผ้้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสำารวจ โดยดำาเนินการตามลำาดับขัน
้ ดังนี ้







ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้

ขัน
้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อม้ล
การวิเคราะห์ข้อม้ล

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ประชากร

นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การ

ศึกษา 2563 จำานวน 19 คน
กลุ่มตัวอยุาง

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  )

เครื่องมือที่ใช้

1. ฝึ กทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) วัดผลจำานวน 10 คะแนน

2. ฝึ กทดสอบหลังการเรียน (post-test) วัดผลจำานวน 10 คะแนน

โดยแบ่งค่าระดับคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง

พอใช้และไม่ดี ดังนี ้
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มาก”

9-10 คะแนน หมายถึง
7-8 คะแนน

หมายถึง การเรียนอย่้ในระดับ “ดี”

5-6 คะแนน

“ปานกลาง”

การเรียนอย่้ในระดับ “ดี

หมายถึง การเรียนอย่้ในระดับ

3-4 คะแนน

หมายถึง

การเรียนอย่้ในระดับ

1-2 คะแนน

หมายถึง

การเรียนอย่้ในระดับ

“พอใช้”
“ไม่ดี”

ขัน
้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อม้ลในการทำาวิจัยครัง้ นี ้ คือ การฝึ ก

ทดสอบก่อนการเรียนและฝึ กทดสอบหลังการเรียน ซึ่งแบบทดสอบจะนำา
มาจากเนื้อหาที่ได้บรรยายในชัน
้ เรียน และงานที่มอบหมาย
โดยมีขน
ั ้ ตอน ดังนี ้

1. กำาหนดเนื้อหาแบบฝึ กทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
2. สร้างแบบการทำางานกระบวนการกลุ่ม

3. นำาแบบทดสอบไปให้นก
ั ศึกษารุ่นอื่นๆ ได้ทำาการลองใช้แบบ
ทดสอบกระบวนการกลุ่ม

4. ประเมินผลการทดลอง และนำาไปปรับปรุงแบบฝึ กปฏิบัติ
5. ทำาการทดสอบวิชาชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
การเก็บรวบรวมข้อม้ล

1. คะแนนจากแบบฝึ กทดสอบก่อนทำางาน (pre-test)

2. คะแนนจากแบบฝึ กทดสอบหลังการทำางาน (post-test)
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3. สังเกตพฤติกรรมในการทำางาน เช่นการะบวนการคิด การสืบค้น

ข้อม้ล การแบ่งงานกันทำา
การวิเคราะห์ข้อม้ล

1) วิเคราะห์ผลคะแนนการทำาแบบฝึ กทดสอบก่อนเรียน (pre-test)

และผลคะแนนการทำาแบบฝึ กทดสอบหลังการเรียน (post-test) แล้วนำา
ผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
2) สังเกตพฤติกรรม

3) บันทึกการส่งงาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ใช้ค่าสถิติร้อยละ
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ขอ
้ ม้ล
ในการวิจย
ั ครัง้ นี้ ผ้ว้ จ
ิ ย
ั ได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อม้ล และ

วิเคราะห์ขอ
้ ม้ลโดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังการ
เรียน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)
คะแนน pre-

จำานวน

ร้อยละ (%)

0-2

-

-

test
3-4

(คน)
8

27.58

-

-

5-6

21

9-10

-

7-8

72.41
-

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าคะแนนฝึ กทดสอบก่อนการเรียนส่วน

ใหญ่อย่้ในระดับปานกลาง

(5-6 คะแนน) ร้อยละ 72-41 แสดงให้เห็นถึงพื้นความร้้ก่อนการเรียนของ
นักศึกษาปวส.1 เกี่ยวกับรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการเรียน(post-test)
คะแนน pre-

จำานวน

ร้อยละ (%)

0-2

-

-

test

(คน)
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3-4

-

-

5-6

8

27.58

9-10

15

51.72

7-8

6

20.68

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าคะแนนฝึ กการทดสอบหลังการเรียน

ส่วนใหญ่อย่้ในระดับดีมาก และปานกลาง (9-10 คะแนนและ 5-6 ) ตาม
ลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบการปฏิบัติงานก่อนการเรียน

และคะแนนทดสอบหลังการเรียน แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรม
์ างการเรียนของนักศึกษาดีขน
ในชัน
้ เรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิท
ึ ้ ตาม
ลำาดับ

20
บทที่ 5

สร่ปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
สร่ปผล

จากการสังเกตพฤติกรรมในชัน
้ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.1

สาขาช่างยนต์ พบปั ญหา ดังนี ้

1) ไม่ฟังการบรรยายและไม่ใส่ใจเรียน
2) สนใจโทรศัพท์มือถือ

3) ผ้้สอนไม่เป็ นจุดสนใจเท่าที่ควร

ผ้้วิจัยได้เริ่มทำาการปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน ตัง้ แต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3

เป็ นต้นไป โดยใช้การสอน กระบวนการทำางานเป็ นกลุ่ม เป็ นวิธีการเสริม

แรงเชิงบวก(Positive Reinforcement) หลังจากการบรรยายเสร็จสิน
้ ลง
ซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 1 และจะเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้

ปฏิบัติงานจริง ซึ่งกรณีที่นักศึกษาคนใดสามารถทำางานได้ถ้กต้องตามหลัก
เกณฑ์ จะบวกคะแนนเพิ่มให้ 1 คะแนนตามงานที่ได้ทำา และการทำา
สัญญา โดยกำาหนดให้นักศึกษาจดบันทึกการทำางานในสมุด พบว่า

นักศึกษามีความตัง้ ใจและใส่ใจการเรียนมากขึน
้ พ้ดคุยและเล่นในชัน
้

เรียนน้อยลง สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน
้ และในช่วงการเรียนนัน
้ จะให้

ใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อให้นักศึกษาใส่ใจ
กับรายละเอียดในการเรียนมากยิ่งขึน
้
อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่

ไม่ใส่ใจการเรียน ไม่ตระหนักถึงความสำาคัญในการศึกษาเท่าที่ควร

ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาดึงด้ดความสนใจของนักศึกษา เช่น
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เป็ นต้น ทำาให้นักศึกษามุ่งที่จะกิจกรรมต่างๆจนลืมนึกถึงการเรียนไป ซึง่

สิ่งจะบั่นทอนตัวผ้้เรียนให้ขาดสติไปเรื่อยๆ ผ้้สอนจึงจำาเป็ นต้องหาวิธีการ
เพื่อปรับพฤติกรรมผ้้เรียน และดึงด้ดให้ผ้เรียนสนใจมากขึน
้
ข้อเสนอแนะ

วิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน จำาเป็ นต้องนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อย่้

ในความสนใจของผ้้เรียน จึงได้ตงั ้ กรุุบ Online ในเฟสบุุค เพื่อให้ผ้เรียนได้
เข้ามาแชร์ความคิดและซักถามได้นอกเวลาเรียน เพื่อใช้สำาหรับการนำา

เสนอบทความ การปฏิบัติงานจริงในการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่กำาลังอย่้
ในโลก Socail ได้เปิ ดเข้าไปด้ผ่านตา เพื่อเป็ นแนวทางในการทำางานและ
การเรียนต่อไป
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