
 

 

 

รายงานการวิจัย 

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบทดสอบ ของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ปีการศึกษา 1/2564 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบทดสอบ 
ของนักเรยีน ระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

ชื่อผู้วิจัย: นางสาวณัฐริกา   โมอ่อน 
ปี พ.ศ. : 2564 

 

     การวิจยัครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 

         1) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 
สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

         2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน รายวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วของนักเรียนระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

         กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. รร. 1/ แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 21 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 

        เครื่องมือทีใ่ช่ในการวิจัยได้แก่กลุ่มตัวอย่างวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  

       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t  
ผลการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย 6.12....(S.D. = ..1.36…) และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมคี่าเฉลี่ย 
....8.28.........(S.D. = …0.97…)  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของนักเรียนระดบัชั้น ปวช. รร. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรมทีส่อนโดยใช้แบบทดสอบ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต
ทีร่ะดับ .05 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

คำนำ 
               การวิจัยในชั้นเรยีน ( Classroom Action Research : CAR ) เป็นกระบวนการทีด่ำเนินการอย่าง 
เป็นระบบ ในการแสวงหาความรู้ที่เป็นจริง ความจริงที่เชื่อถือ ได้ เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
และนำผลมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยสามารถนำผลที่
ได้มาเป็นขอ้มูลย้อนกลับในการพิจารณา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อ ไป  
               ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียน
ระดบัชั้น ปวช. รร. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานนำผลการวิจัยไปพฒันาและ 
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและรายวิชาอ่ืน ที่มีลักษณะ
เดยีวกัน โอกาสต่อไป ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และหากมี
ข้อผิดพลาดประการ ใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้  
 
 

 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญของปัญหา  
                จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีผลผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง แนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกว่า ปฏิรูป การเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลมาถึงแนวคิด ในการ
ปฏิรูป  การศึกษาด้วยทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นกลไกลสำคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคลเพ่ือให้บุคคล
เหล่านั้นกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศให้อยู่รอดและทุกคนมีความสุข สาระสำคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา แสดง ออกเป็นตัวกำหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการ เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะถือว่า เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีแ่ท้จริงและยัง่ยืน (สมภพ สุวรรณรัฐ, ม.ป.ป. : 1) 
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ ได้ กำหนดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่10 พ.ศ. 2550 – 2554 ซ่ึงได้จัดวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง พรอ้มทั้ง กระบวนในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักจริยธรรมและ
คุณธรรม เพ่ือให้นักศึกษา ได้ศึกษาความเจริญก้าวหน้า ในด้านวิทยาการและสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์นำมาใช้ แต่การ
สอนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื้อหาในบทนี้จะเน้นถึง การท่องเที่ยว ซึ่งผู้สอนจะประสบปัญหากับการ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียนขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการบรรยายหรือ
อธิบายสอนให้นักเรียน และนักเรียนจะไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนจึงส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่าย
และไมน่า่สนใจทัง้ผู้สอนและผู้เรียน 
                  ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้ การเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
แนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนให้บังเกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธ
พิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและ จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมภพ สวุรรณรัฐ (ม.ป.ป. :1) กลา่ว
ว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัด กิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในฐานะครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้ นำ แบบทดสอบ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียนโดย วิธีการใช้ แบบทดสอบ เน้นกระบวนการคิด การ
ลงมือ ปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่า 
นิยม ลกัษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น 
คนดี คนเก่ง และมีความสุข นำไปสู่การเปน็ทรพัยากรบุคคลอันมีคุณภาพท่ีดี ในอนาคตต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงคก์ารวจิัย  
             1.เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 
แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
             2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนรายวิชาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. รร. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
สมมติฐานการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
ขอบเขตของการวิจัย 
                1. ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครั้งนี้ได้แก่นกัเรียน ระดับ ชั้น ปวช. รร. 1/1 แผนกวิชาการ
โรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนนัก เรียน 21 คน  
                2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                       2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอนแบบทดสอบ 
                       2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
                1. เป็นแนวทางสำหรบัครอูาจารย์ที่สนใจการใช้แบบทดสอบ  
                2. ชว่ยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
                3. เป็นแนวทางการวิจัย โดยใช้แบบทดสอบ ในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป  
นิยามศพัท์เฉพาะ  
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ความสามารถในการเรียนของนักเรียน-นักศึกษา 
              นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักฐาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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บทที่ 2  
 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
          การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. รร. 1/1 
สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2564 
         1. หลักการ  
         2. จดุมุ่งหมาย  
         3. หลักการใช้  
         4. วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
                4.1 คำอธิบายรายวิชา 
                4.2 จุดประสงค์รายวิชา 
 การจดัการเรียนการสอน  

1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
2. ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. จุดมุง่หมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

 การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
      งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรพุทธศักราช 2556  
กระทรวงศกึษาธิการ (2556 : 1 – 6)ได้กล่าวถงึหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 ดังนี้ 
 1. หลักการ 
 1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มี 
ความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมสามารถ ประกอบอาชีพได้ตรงตาม
ความ ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ท้องถิน่และ ระดบัชาติ  
1.2 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเน้นความชำนาญ เฉพาะด้านด้วยการ 
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนสะสมผลการ
เรียน เทียบความรู้ ละประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้  
1.3 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครัฐและเอกชน  
1.4เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
ความตอ้งการและสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น 
 
 



 

 

2. จุดมุ่งหมาย  
    2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นาไปปฏิบัติงาน 
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน 
สร้าง สรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติ  
     2.2 เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
    2.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมี ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
    2.4 เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวหน่วยงาน ท้องถิ่น และประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมปญัญาท้องถิ่น รู้จกัใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม ที่ด ี
    2.5 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเองมีสุขภาพ อนามัยที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิต ใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้นๆ  
    2.6 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก 
ปัจจุบัน มีความรักชาติ สำนึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
 3 หลกัเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
     3.1 การเรียนการสอน  
1) การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กำหนด และนำผลการ
เรียนแต่ละวิธีมีประเมินผลร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียนและขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
2) การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงโดยสามารถนำรายวิชาไป จัดฝึกในสถานประกอบการไม่น้อย
กว่า 1 เดือน  
     3.2 เวลาเรียน 
 1) ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลา 
เรียนและจำนวนหน่วยกิต ตามที่กำหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 
ประมาณ 5 สัปดาห์  
2) การเรยีนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาเปิดทำการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน คาบละ 60 นาท ี
 (1 ชั่วโมง) 
       3.3 หนว่ยกติ ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์
ดังนี้  
1) รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงมีค่า 1 หนว่ยกิต  
2) รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน กำหนด 2–3 ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 40–60 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกติ  
3) รายวิชาที่นำไปฝึกงานในสถานประกอบการ กำหนดเวลาในการฝึกปฏิบัต ิงานไมน่้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 
1 หน่วยกิต  
4) การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต  
5) การทำโครงการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
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  3.4 โครงสร้าง  
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 แบง่เป็น 3 หมวดวิชาฝึกงาน และ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
1) หมวดวิชาสามัญ  
     1.1)วิชาสามัญทั่วไปเป็นวิชาที่เป็นพืน้ฐานในการดำรงชีวิต วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชพี เป็นวิชาที่เป็นพืน้ 
ฐานสัมพันธ์กบัวิชาชีพ 
2) หมวดวิชาชีพ  
     2.1)วิชาพ้ืนฐานเป็นกลุม่วิชาชีพสัมพันธ์ทีเ่ป็นพืน้ฐานที่จำเป็นในประเภทวิชานั้นๆ  
     2.2)วิชาชีพสาขาวิชา เปน็กลุ่มวิชาชีพหลัก ในสาขาวิชานั้นๆ  
     2.3)วิชาชีพ สาขางาน เป็นกลุ่ม วิชาชีพทีมุ่ง่ใหผู้้ เรียนมีความรู้และทกัษะเฉพาะด้านในงานอาชีพตาม 
ความถนัดและความสนใจ  
     2.4)โครงการ  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
4) ฝึกงาน  
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละ ประเภท
วิชาและสาขาวิชา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือจัด
ตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้สถานศึกษาต้องกำหนดรหัสวิชา จำนวนคาบเรียน และ จำนวน
หน่วยกิตตามระเบียบที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.5 โครงการ  
1) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง กำหนดให้มี ค่า 4 
หนว่ยกิต  
2) การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ  
 
3.6 ฝึกงาน  
1) ให้สถานศึกษานารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  
2) การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ รายวิชาอ่ืน  
3.7 การเข้าเรียน  
     พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพพุทธศกัราช 2545 พ.ศ. 2546  
3.8การประเมินผลการเรียน  
      ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546  
3.9กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
       สถานศกึษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และ 
ส่งเสริมการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการทำประโยชน์ต่อชุมชน ทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน 
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3.10 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญหมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่กำหนด ไว้ในหลักสูตร
แตล่่ะประเภทวิชาและสาขาวิชา  
2) ไดจ้ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ล่ะประเภทวิชาและสาขาวิชา  
3) ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
4) เขา้ร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน  
5) ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา  
3.11 การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
1) ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน รายวิชา และโครงสร้างหลักสู ตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 ในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2564  
2) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจเพ่ิมเติม แก้ ไข เปลี่ ยนแปลง รายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2564 โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ  
4 วชิา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
       4.1 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยว ประเภทของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรม
งานส่วน หน้าโรงแรม โดย ศึกษาประเภทและชนิดของโรงแรม ห้องพัก โครงสร้างองค์กร แผนกบริการส่วน
หน้า แผนกสำรองห้องพักกระบวนการเข้าพักการบริการระหว่างการพัก ของนักท่องเที่ยวแต่ ละชาติ แต่ละ
กลุ่ม ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการ ให้บริการที่เหมาะสม
กับเหตุการณ์  
จดุประสงค์รายวิชา  
1. มีความรู้ความเขา้ ใจเกีย่วกับประเภทของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม และ พฤติกรรมการใช้บริการของ
ลูกค้าแต่ละประเภท  
2. เข้าถึงลักษณะธรรมชาติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลูกค้าแต่ละเชื่อชาติ 
3. สามารถวิเคราะห์ถึง พฤติกรรมในงานส่วนหน้าโรงแรม  
4. เกิดลกัษณะนิสัยทีด่ีในการต้อนรับลูกค้า และประยุกต์ใช้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดี  
มาตรฐานรายวิชา  
1. อธิบายกระบวนการทำงานงานส่วนหน้า โรงแรม  
2. ให้บริการทีเ่หมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
การจัดการเรียนการสอน  
ความหมายของการจัดการเรียนการสอน หลักการแต่มีการให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน มีผู้ให้
ความหมายที่คล้ายคลึงกันใน รายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
          วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ไดส้รุปการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเนื้อหา เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือเกิดประสิทธิผลแก่
ผู้เรียน หรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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           อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 72) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการ เรียนการสอนและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
เพ่ือให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้ เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์การสอนที่กำหนด
ไว้  
            ชาติชาย พิทักษธ์นาคม (2544 : 236 - – 237) การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ การเรียนการสอนเพ่ือให้การสอนดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่
จุดประสงค์การสอน ที่กำหนดไว้  
            ไสว ฟักขาว (2544 : 18)ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผน
เพ่ือจัด สภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง 
ๆ ตาม เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในระหว่างการปฏิสัมพันธ์ ผู้สอนกจ็ะไดเ้รียนรู้จากผู้เรียนด้วย  
             อรทัย มูลคำและสุวิทย์ มูลคำ (2544 : 11) อรทัยและสุวิทย์ (2544)ได้ให้ความหมาย การเรียน
การสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีความหมายกับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป เพ่ือสร้างนิยามความหมายและ
ผลิตองค์ความรู้ด้วย ตนเอง ทาให้เกดิการเรยีนรู้ทุกด้านอยา่งสมดุล 
             กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ครูนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่
กำหนด ไว้ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
คุณลักษณะ ตามเป้าหมายที่ต้อง  
              การจากทีก่ล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นหมายถึง สภาพการเรียนรู้ที่
กำหนดขึ้นเพ่ือ นำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
              กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนการสอนเพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้เรียนและผู้สอนที่เหมาะสมจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546 : 72 )ได้ กล่าวถงึความสำคัญของกจิกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้  
2.1 กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก 
2.2 กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จ 
2.3 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
2.4 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ  
2.5 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
2.6 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว  
2.7 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน  
2.8 กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2.9 กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง 
2.10 กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก  
2.11กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ  
2.12กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี 
2.13 กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักทำงานเป็นหมู่  
2.14 กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน   
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2.15.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงไมค่วรละเลยที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนให้สอดคล้องกับวัยสติปัญญา ความสามารถของผู้เรยีน และเนื้อหาของ
บทเรียนนั้น โดยต้องจัดอย่างมีจุดมุง่หมาย  
3. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ชาติชาย พิทกัษ์ธนาคม (2544 : 238) กล่าวถึงจดุมุ่งหมาย
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  
              1. เพ่ือให้ผู้เรยีนเกดิพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกนั 
              2. เพ่ือสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรยีนทกุคน ซึ่งแตล่ะคนจะมีแตกต่างกัน  
              3. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลดิเพลิน ไม่เกิด ความรู้สึก
เบื่อหน่ายในการเรียน  
               4. เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและ เกิดทักษะ 
กระบวนการ 
              5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอนจึงควรจัด กิจกรรมการ 
เรียนการสอนทกุครั้งเพ่ือ ประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544 : 25-26) ที่ได้
กล่าวถงึจดุมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนทีดี่นั้น จะทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้  
               1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมคีวามหมายและมเีป้าหมาย  
               2. ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” 
               3. ผู้เรียนมกีารพัฒนาการเรียนรู้ที่จะทำให้รู้จริง รู้แจ้ง รู้ลึกซ้ึงและเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต                                                                                 
4.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ไปใช้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเองการผสมผสานในศาสตร์ ต่าง ๆ 
และใช้อย่างมคีุณธรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  
              5. ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต 
จากจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกครัง้เพ่ือประโยชน์แกผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
              การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้นควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะทำให้
ผู้เรียนเกิด ความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและใช้ ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 73-76) ได้
กลา่วถึงหลักการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ดังนี้ 
       4.1 จดักิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหลักสูตร 
       4.2 จัดกจิกรรมใหส้อดคล้องกับจุดประสงค์การสอน  
       4.3จัดกิจกรรมใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับวัย  
       4.4 จดักิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิชา 
       4.5 จัดกจิกรรมให้มลีำดับขั้นตอน 
       4.6 จัดกจิกรรมให้นา่สนใจ 
       4.7 จดักิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรม  
       4.8 จดักิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคดิความสามารถของผู้เรียน  
       4.9 จดักิจกรรมโดยใช้เทคนคิวิธีการสอนที่หลากหลาย  
       4.10 จัดกจิกรรมโดยใหม่โดยมีบรรยากาศที่รื่นรมย์  
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       4.11 จัดกจิกรรมแล้วต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมเน้นทุกครั้ง จากหลักการดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรดำเนินการ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน อย่างแท้จริง โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุก
ด้านให้แก่ผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียนแสดงออกและได้มีส่วนร่วมฝึกฝนวิธีการ แสวงหาความรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและจดัโดยมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับวัยของวัยของผู้เรียน  
  
5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลกัสูตร  
            เนื่องจากหลักสูตรเป็นแผนแม่บทในการกำหนดขอบข่ายความรู้ความสามารถและมวลประสบการณ์ 
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจำเป็นต้องทราบถึง ความคาดหวังของหลักสูตรในภาพรวมที่
ต้องการให้ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและ
พัฒนาแรงงานระดับ ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพโดยมีหลักการดังนี้ 
           1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับ 
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็น 
ผู้ประกอบการได้  
          2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติ ได้จริงและ 
เขา้ใจชีวิต 
          3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถ
ถ่าย โอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรจึงเน้นให้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) โดยยึดจุดมุ่งหมาย 9 ประการ ดังนี้ 
     1. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่ 
สูงขึน้ 
    2. เพ่ือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    3. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
    4. เพ่ือใหมี้เจตคตทิีดี่ต่ออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ 
    5. เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิด สร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการ 
แก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับ 
วิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     6. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ 
จิตใจ เหมาะสมกบัการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ  
    7. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกันมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครวัองคก์ร ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ สังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  
     8. เพ่ือให้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเป็นกำลัง
ส ำ คั ญ ใ น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
     9. เพ่ือให้เห็นและดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตาม
ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว
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สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเป็นหัวใจของการนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายหลักของหลักสูตร ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นสำคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการติดตัว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้  
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

1. ลักษณะการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา  
                เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สามารถจำแนกตามลักษณะของ
การจดัการเรยีนการสอน ดังนี้ 
    2. ลักษณะของจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2544: 191) ได้กล่าวถึง 
จดประสงค์การสอนอาชีวศึกษาไว้ 3 ประการ 
          2.1 จุดประสงค์การเรียนด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำงาน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ
แก้ปัญหาใน สถานการณต่์าง ๆ 
         2.2 จุดประสงค์การเรียนด้านเจตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรัก
ใน งานที่ทำฝึกอุปนิสัย และความคิด ในการทำงานให้สอดคล้องกับงานอาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  
        2.3 จุดประสงค์การเรียนด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้มีการฝึก 
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่าง ๆ เหมือนในโรงงานหรือสถานประกอบการจนเกิด
ความชำนาญ  
    3. ลักษณะของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเนื้อหาสาระของเรื่องที่  จะสอนทาง
อาชีวศึกษา จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะที่ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 2) ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะที่จะทำให้ทำงานได้สำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) ความรู้เกีย่วกับคุณลักษณะนิสัยที่ดีเกิดจากการฝึกงาน และสามารถพัฒนาเป็นลักษณะ
นิสัยถาวรของผู้เรียนได้ (นวลจิตต์ เชาวกรี ติพงศ,์ 2544 : 191) 
    4. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต้องทำ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอน โดยผู้สอนต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยคำนึงถึง ยุทธศาสตร์การสอนที่จะนำมาใช้แล้วเกิดผลในการจัดการ เรียนการสอนอาชีวศึกษา
อย่างได้ผล ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิด 
รวบยอดและหลักการ ผู้สอนจึงต้องใช้สื่อการสอนและตัวอย่างต่าง ๆ ช่วยผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้นำผลของการเรียนรู้ไปใช้ทำความเข้าใจในการทำงานภาคปฏิบัติ ซึ่งจะต้องจัดให้มีความ 
สอดคล้องกับการทำงานในสถานประกอบการมากทีสุ่ด (นวลจิตต์ เชาวกรี ติพงศ,์ 2544 : 191-192)  
         5. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้สอนควรมีความรู้ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
ให้เหมาะกบัโอกาสต้องเลือกใช้สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ 
         6.ลักษณะของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษาการวัดและการประเมินผลการเรียน 
การสอนคือการตรวจสอบผลการเรียนรู้กับจุดประสงค์การสอนที่ตั้งไว้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในด้านพุทธพิสัยสามารถใช้แบบทดสอบได้แต่การเรียนรู้เจตพิสัยและทักษะพิสัยต้องใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม
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ของผู้เรยีน หรือสามารถใช้แบบทดสอบหรือแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน โดยจะต้องมีการตั้ง
ประเด็นการสังเกตและทดสอบไว้ล่วงหนา้ด้วย(นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 192)  
         7.ลักษณะบทบาทของผู้สอนอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนบทบาทสำคัญของผู้สอน
อาชีวศึกษาคือการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาที่เป็นความรู้ทักษะปฏิบัติที่ต้องฝึกฝน มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการ สอน การเตรียมคำถามที่จะใช้กระตุ้นและช่วยในการเชื่อมโยงความคิดของผู้เรียน การเตรียมสื่อ
การสอน และ เครื่องมือทีจ่ะใช้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีนนอกจากนี้ผู้สอนอาชีวศึกษา
ต้องมีบทบาทในการ แสดงตนเป็นแบบแผนและเป็นตัวอย่างที่ดี 
         8. ลักษณะบทบาทของผู้เรยีนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ จาเป็นต้องลงมือฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ 
การเรยีนโดยการปฏิบัติจริงเป็นลักษณะสำคัญของบทบาทที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องมีนอกเหนือจากการ
เรียนรู้เนื้อหา สาระและการได้ฝึกประสบการณ์เพ่ือการปลูก ฝังเจตคติท่ีดีต่อการทำงานด้วย 
 (วรัทยา ธรรมกิติภพ, 2548 : 31)  
 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
             ผลงานวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาการสอนวิชา การโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีหลากหลาย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ คัดเลือกผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องดงัต่อไปนี้  
             อนงค์ อึงตระกูล (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชาบัญชี
บริการ ระดบั ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแม่ริมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากการประเมิน แฟ้มสะสมงานตาม
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ สามารถแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าทางการ เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือในด้านทักษะปฏิบัติ ด้านพฤติกรรม การเรียน ด้านพฤติกรรมจิตพิสัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนในด้านความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินอยู่ในระดับมาก ในด้านความ 
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ส่วนใหญ่พอใจที่นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ ได้รับมอบหมายให้ไปทำที่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นผลงานบุตรหลานของตน และ
พบว่าบุตร หลานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้  
              นันทกา พหลยุทธ (2544 : บทคัดยอ่ ) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียน การสอนเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญแบบ CIPPA MODEL ท 605 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 ทีเ่รยีนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541-2544 จานวน 260 คน พบว่า
ความก้าวหน้าในการเรียนของกลุ่ม ตัวอย่างมีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยกอ่นเรียนและหลังเรียน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ CIPPA MODEL พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
              จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการสอนวิชา ธุรกิจและการเป็น 
ผู้ประกอบการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องจัดการเรียนการสอนแบบจำลองการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือให้
นักเรียน/ นักศึกษาได้รับการฝึกฝน อบรมให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
และมีทักษะในวิชาชีพถึงเกณฑ์ซึ่งเป็นทีย่อมรับก่อนทีจ่ะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

            การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. รร. 1/1 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพบางสะพานผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขัน้ตอนดังนี้  
                         1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                         2. เครือ่งมอืที่ใช้ในการศึกษา  
                         3. วิธีการสร้างเครือ่งมือ  
                         4. การออกแบบการทดลอง  
                         5. วิธีดำเนินการทดลอง  
                         6. การวเิคราะห์ข้อมลู 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
           ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทัง้หมด จำนวน 21 คน 
          กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1/1 
สาชาวิชาการโรงแรมและการท่องเทยี่ ว จำนวน 21 คน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1. แบบทดสอบ วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียน ปวช. รร. 1/1 สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียน ปวช. รร. 1/1 สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
วิธีการสร้างเครื่องมือ 
          สำหรับวธิีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  

1. การจดัทำแบบทดสอบ  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
          1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2564 คูมื่อและเอกสารที่เกีย่วข้อง
กับ แผนการจัดการเรียนรู้  
         1.2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  
         1.3. วิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดขอบเขตของเนื้อหา  
         1.4. กำหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะทีต้่องการเน้น  
         1.5. กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
        1.6. ดำเนินการสร้างแบบทดสอบตามลำดับของจุดประสงค์การเรียน ลำดับเนื้อหาและโครงสร้างที่
กำหนดไว้ 
        1.7. นำแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจารณา จำนวน 3 คน ดังนี้  
                     1) นางรุ่งทิวา สลากัน  
                     2) นางการุณี   วิบูลชัย  
                     3 )นายโกศล  ธนูธรรมทัศน์  



 

 

       1.8. ปรับปรุงแบบทดสอบ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
       1.9. จดัทำแบบทดสอบ สมบูรณ์พร้อมทีจ่ะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนต่อไป 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ 
ดำเนินการดังนี้  
         2.1 ศึกษาเอกสารและตารางที่เกีย่วข้องกับวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบทดสอบ  
         2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ ตำรา และเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง  
        2.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามจุด ประสงค ์จากแผนการสอน  
        2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์  
        2.5 นำแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาเพ่ือนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ดังนี้  
                1) นางรุ่งทิวา สลากัน 
                2) นางการณีุ  วบิูลชัย  
                3) นายโกศล  ธนูธรรมทัศน์  
     2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
     2.7 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และคา่อำนาจจำแนก (r) โดย  
พิจารณาว่า ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกมากตัดออก ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกน้อยตัดออก  
     2.8 นำแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนต่อไป  
การออกแบบการทดลอง  
             ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดยีวมลีักษณะของการทดสอบนักเรียนกอ่นเรียน (Pre-test) 
ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) ทดสอบนักเรียนหลัง เรียน (Post-test) 
 
 การเก็บรวบรวม  
                        1.Q1 = การทดสอบก่อนเรียน  
                        2. X = การเรียนการสอนโดยใช้แบบจำลอง             
                        3. Q2 = การทดสอบหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
           1. การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ จากการ 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรดังนี้ (บญุชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103)  
                   1.1 ค่ารอ้ยละ P = f x 100 N  
      เมือ่     P แทน คา่ร้อยละ  
                f แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นรอ้ยละ  
                N แทน จำนวนความถี่ทัง้หมด 
                   1.2 ค่าเฉลี่ย X= X  
       เมือ่      X N แทนค่าเฉลี่ย  
                 ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
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                   N แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

S = N  X 2 − ( X )2 N (N − 1)  
      เมือ่    S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว  
               N แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวด้วยการทดสอบค่า (t-test) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 109)  
                 t= D n D2 − (D)2 (n − 1)  
                 t แทนค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกบั ค่าวิกฤต  
                 D แทนผลต่างระหว่างค่าคะแนน 
                 n แทนจำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่คะแนน 
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