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บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยเรื่องการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ใน
รายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนในชั้นเรียนโดยรวมอยู ่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ไม่คุยกันขณะสอนไม่เล่นเกมขณะสอนความสนใจใฝ่รู้
ซักถามปัญหาหรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและความรับผิดชอบและเพียร
พยายาม 
 โดยสรุปการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน
ครูผู้สอนต้องสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนสำคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิด
ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  จากการที ่ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ ในระดับชั ้นปวช. 2/3 
สาขาวิชาช่างยนต์ มีจำนวนนักเรียน 26 คนซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ 
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาการเรียน ดังกล่าวของนักเรียนในวิชางาน
งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียนระดับชั ้นปวช. 2  สาขาวิชาช่างยนต์ โดยการให้ผู ้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้นการเพ่ิมภาระงานให้กับนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นที่เป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับกับเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชา
งานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์  
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนให้ดี
ขึ้น 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนในระดับชั้นปวช. 2  แผนกวิชาช่างยนต์ที่ศึกษาวิชางาน

ส่งกำลังรถยนต์ จำนวน 26 คน 
2. พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนระดับชั้นปวช. 26  แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยใบงาน 
4.2 ตัวแปรตามได้แก่พฤติกรรมการการเรียน 

1.5 นิยามศัพท ์
การปรับพฤติกรรม    คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างการเรียนในชั้นเรียนต่างๆ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลการทดสอบหลังการเรียนภายหลังการปรับ พฤติกรรม 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้วิธีการสอนเพ่ือปรับพฤติกรรมผู้เรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
        การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 2/3 แผนกวิชาช่างยนต์  โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเกี่ยว ผู้วิจัยนำเสนอในลักษณะของ
การเรียบเรียงเชิงสังเคราะห์ ดังนี้ 
 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ความหมายพฤติกรรม 
พฤติกรรม (Behavior) คือกริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า 

(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆอาการแสดงออกต่างๆเหล่านั้นอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือ
วัดได้เช่นการเดินการพูดการเขียนการคิดการเต้นของหัวใจเป็นต้นส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิด
พฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus)สิ่ง
เร้าภายในได้แก่สิ่งเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพเช่นความหิวความกระหายสิ่งเร้าภายในนี้จะมี
อิทธิพลสูงสุดในการกระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรมและเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นในสังคมสิ่งเร้าใจภายในจะลด
ความสำคัญลงสิ่งเร้าภายนอกทางสังคมที่เด็กได้รับรู้ในสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการกำหนดว่าบุคคล
ควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดต่อผู้อื ่นสิ่งเร้าภายนอกได้แก่สิ ่งกระตุ้นต่างๆสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่ 
สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5คือหูตาคอจมูกการสัมผัสสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมได้แก่สิ่งเร้าที่ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจที่เรียกว่าการเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น2ชนิดคือการเสริมแรงทำงบวก (Positive Reinforcement) คือสิ่งเร้าที่พอใจทำให้บุคคลมี
การแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเช่นคาชมเชยการยอมรับของเพื่อนส่วนการเสริมแรงทางลบ  (Negative 
Reinforcement) คือสิ่งเร้าที่ไม่พอใจหรือไม่พึงปารถนานำมาใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปารถนานำให้
น้อยลงเช่นการลงโทษเด็กเม่ือลักขโมยการปรับเงินเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นต้น 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผู้ให้ความหมายคาว่า  “พฤติกรรม”ไว้หลาย
ประการซึ่งมีทั้งที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันดังต่อไปนี้โสภาชูพิกุลชัย  (2521 : 82) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
กระทำหรือกิจการต่างๆของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตกระทำลงไปหรือแสดงออกด้วยกิริยาความคิดเช่นการ
กินการนอนการเดินการพูดแสดงความรู้สึกความคิดเห็นเป็นต้นสิ่งที่ได้แสดงออกมานั้นสามารถสังเกต
และใช้เครื่องมือทดสอบได้ 

ชุดำจิตพิทักษ์ (2525 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมหมายถึงการกระทำของบุคคลไม่
เฉพาะแสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล 



สังเกตเห็นไม่ได้โดยตรงเช่นคุณค่าที่เขายึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่างๆทัศนคติหรือเจตคติที่เขามี
ต่อสิ่งต่างๆความคิดเห็นความเชื่อรสนิยมและสภาพจิตใจซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคลที่กำหนดพฤติกรรม 

สมโภชน์เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมหมายถึงสิ่งที่บุคคลกระทำ
แสดงออกตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สำมารถสังเกตได้หรือได้ยินอีก
ทั้งวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุนิสัยไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายใน
หรือภายนอกร่างกาย 

สุดำวรรณขันธมิตร (2538 : 56) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมหมายถึงปฏิกิริยาหรือการ
แสดงออกของบุคคลต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจจะเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือมีการตรึกตรองมาอย่างดีแล้วโดยมี
ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเป็นตัวก่อให้แสดงออกมาโดยที่บุคคลอื่นที่อยู่รอบๆจะสังเกตการณ์
กระทำนั้นได้หรือไม่ก็ตามซึ่งสำมารถใช้เครื่องมือทดสอบวัดได้ 

จากความหมายที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ข้างต้นผู้วิจัยสำมารถสรุปได้ว่าพฤติกรรม
หมายถึงการกระทำที่แสดงออกของบุคคลที่กระทำตอบสนองสิ่งกระต้นซึ่งการกระทำที่แสดงออกมานั้น
มีทั ้งที ่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์พฤติกรรมหรือการแสดงออกนั้นสำมารถวัดได้ทั ้งนี ้เป็นการ
แสดงออกท่ีสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ 

2. องค์ประกอบของพฤติกรรม 
Cronbach (อ้างอิงในสุดาวรรณขันธมิตร. 2538 : 11) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์มี

องค์ประกอบ 7 ประการได้แก่ 
  1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่คน
ต้องทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นของกิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือสนอง
ความต้องการได้ทันทีแต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสำมารถบรรลุ
ผลสมความต้องการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและมักจะต้องเลือกสนองความต้องการที่รีบด่วนก่อน
และสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 
  2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดับวุฒิภาวะหรือความสำมารถที่จาเป็นในการ
ทำกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สำมารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่างความต้องการ
บางอย่างอยู่นอกเหนือความสำมารถของเขา 
  3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกทำกิจกรรมเพื่อสนอง
ความต้องการ 
  4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ลงไปเขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดว่าจะได้ความพอใจ 
มากที่สุด 
  5. ตอบสนอง (Response) เป็นพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการโดยวิธีการที่ได้
เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย 



  6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทำกิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลการ
กระทำนั ้นผลที่ได้รับอาจจะตามที ่คาดคิดไว้  (Confirm) หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมาย 
(Contradict) ได ้
  7. ปฏิกิริยาต่อความคาดหวังหากคนเราไม่สำมารถสนองความต้องการได้ก็กล่าวได้ว่า
เขาประสบกับความผิดหวังในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่และ
เลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้ 
 3. สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมมนุษย์จากความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการแสดงของพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นจะต้องมีสิ่งที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมซึ่งจะทำให้การ
แสดงออก 
ของพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลแตกต่างกันไปดังนั้นควรเข้าใจถึงสิ่งที่กำหนดพฤติกรรม 
มนุษย์ดังต่อไปนี้ 

ชุดาจิตพิทักษ์ (อ้างอิงจากสุดาวรรณ. 2538 : 13) กล่าวว่าสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมมนุษย์มีหลาย
ประการซึ่งอาจจะแยกได้ 2 ประเภทคือ 
  1. ลักษณะนิสัยส่วนตัวได้แก่ความเชื่อหมายถึงการที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของ
ข้อเท็จจริงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องถูกหรือผิดเสมอไปความเชื่ออาจมาโดยการเห็นการบอกเล่าการอ่าน
รวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง 
  2. กระบวนการอื่นๆทางสังคมได้แก่สิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรม  (StimulusObject) และ
ความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมลักษณะนิสัยของบุคคลคือความเชื่อทัศนคติบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมก็จริงแต่พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม 

สุชาจันทร์เอม (2536 : 86) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มีดังนี้ 
  1. ความเชื่อคือการที่บุคคลยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่ งความคิดของเราอาจจะถูกต้อง
หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้ความเชื่อเป็นสิ่งที่หักห้ามได้ยากและมีอิทธิพลต่อบุคคลมากบุคคล
ใดมีความเชื่อย่างใดก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามความเชื่อของเขา 
  2. ค่านิยมเป็นเครื่องชี้วัดแนวปฏิบัติของบุคคลว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตค่านิยม
อาจมาจากการอ่านคาบอกเล่าหรือคิดเองก็ได้ 
  3. บุคลิกภาพเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
  4. สิ่งที่มากระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) สิ่งที่มากระตุ้นพฤติกรรมนี้จะเป็น
อะไรก็ได้เช่นความสวยความหิวอาหารฯลฯสิ ่งที ่กระตุ ้นพฤติกรรมอย่างหนึ ่งก็อาจมีพลังกระตุ้น
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 
  5. ทัศนคติหมายถึงความรู ้ส ึกหรือท่าทีของบุคคลที ่มีต่อบุคคลวัตถุสิ ่งของหรือ
สถานการณ์ต่างๆเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลทัศนคติจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่บุคคลได้รับ 



  6. สถานการณ์หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่บุคคลกาลังจะมีพฤติกรรมโดย
สรุปพฤติกรรมเกิดจากการแสดงออกทางความรู้สึกอารมณ์ทัศนคติค่านิยมความเชื่อหรือการเลียนแบบที่
แสดงออกทั้งมองเห็นและไม่สำมารถมองเห็นได้พฤติกรรมนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์คือลักษณะนิสัยส่วนตัวและกระบวนการอื่นของสังคมเป็นสำคัญ 
  3. การเรียนแบบรวมมือ  

เปนการเรียนการสอนที ่เนนกิจกรรมกลุ ม ดังนั ้น ผู สอนตองจัดกลุ มนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยในการทํางาน สามารถปรับตวัเข
ากับคนอื่นได และอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดกลุมการเรียนการสอนแบบ เอส ที
เอ ดี นั้นสงสิ่ง สำคัญผูเรียนตองมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรม นักเรียนตองใหความรวมมอกื ับ
สมาชิกในกลุมเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จตามที่ครูกําหนด การเรียนแบบรวมมือไมใชแนวคดิใหมในการทํางาน
เปนสิ่งสําคัญของความสําเร็จในการทํางานกลุม ดังกลาวถึงความหมายและลักษณะของการเรียนแบบร
วมมือไว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. งานวิจัยภายในประเทศ 
ประพันธ์ขันติธีระกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
พอใช้ 64.20 ความรู้ที่อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 17.10 ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เป็นปัจจัยต่อการ
เกิดโรคความรู้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารที่ให้โปรตีนวิตำเมินและเกลือแร่ส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยส่วนรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ  71.90 พฤติกรรม
ที่ดีของนักศึกษาเช่นการดื่มนมเป็นประจาทุกวันการล้างผักผลไม้ก่อนรับประทานการรับประทานอาหาร
เย็นตรงเวลาสำหรับพฤติกรรมที่นักศึกษาต้องปรับปรุงเป็นเรื ่องเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคลวิธีการ
รับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหารได้แก่รับประทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลางดื่มน้าอัด
ลมและรับประทานอาหารโดยไม่คำนึงถึงการได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 

Cusatis (1995 : Abstract) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของวัยรุ ่นมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมของบุคคลพบว่านักเรียนชายและหญิงส่วนใหญ่มีการบริโภคนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารมื้อ
หลักและอาหารว่างจากบ้านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของตนเองความพร้อมของครัวครัวและ
จานวนมื้ออาหารของครอบครัวโดยที่นักเรียนชายมีกิจกรรมการออกกาลังกายร่วมด้วยส่วนบริโภคนิสัย
เกี่ยวกับไขมันน้ำตาลและความถี่ในการบริโภคอาหารระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไม่มีความ
แตกต่างกันนอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่แตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นแตกต่าง
กัน 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ใน
รายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ รายละเอียดและข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 วิทยาลัยการ              

อาชีพบางสะพาน  จำนวน 26 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล  
แบบฝึกทักษะ 

3.3 การรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำแบบทดสอบของนักเรียนโดยครอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนวิชา

บำรุงรักษารถยนต์ 
2. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วทำการบันทึกข้อมูลเป็นทางสถิติในสัปดาห์ที่12-15 

 3. ผู้วิจัยนำแบบสังเกตไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.4 การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบเพื่อการวิจัยโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนำ (Descriptive Statistic) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย

และสรุปผลการวิจัยโดยการกำหนดให้คะแนนค่าตอบของแบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย(บุญชมศรี

สะอาด. 2545 : 103)  

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ค่าร้อยละ (Percentage) 



บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เรื่องการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 

ในรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

X ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคูณระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ด้วยการ 
ทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test pair) 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้เรื่อง ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชยีลและฟังกช์นัลอการทิึม ระหว่าง
ก่อนและหลงัใชช้ดุแบบฝึกทกัษะ ดว้ยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test pair) 

กลุ่ม N X ̅ S.D. t sig 

ทดสอบก่อนเรียน  26 11.60 2.647 
-19.123* .000 

ทดสอบหลงัเรียน 26 16.16  2.023 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี่ 2/3 

ในรายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวนทั้งหมด 26คน มีคา่เฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 11.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.647 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 
16.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.023 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ใน
รายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์  ให้ผ่านเกณฑ์ 60% ตารางที่ 2 รายวิชางาน
บำรุงรักษารถยนต์ให้ผ่านเกณฑ์ 60% 

 
 



นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนหลังเรียน  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

รอ้ยละ 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
(ผ่านเกณฑ์ 12 คะแนน) 

1 15 75 / 
2 12 60 / 
3 12 60 / 
4 13 65 / 
5 16 80 / 
6 18 90 / 
7 16 80 / 
8 16 80 / 
9 17 85 / 
10 16 80 / 
11 18 90 / 
12 17 85 / 
13 18 90 / 
14 17 85 / 
15 20 100 / 
16 14 75 / 
17 14 75 / 
18 18 90 / 
19 19 95 / 
20 19 95 / 
21 14 75 / 
22 14 75 / 
23 18 90 / 
24 19 95 / 
25 19 95 / 
26 17 85 / 

X̅  16.16  80.81 / 

 
จากตารางที่ 2 การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่2/3 

ในรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์  จำานวนทั้งหมด 26 คน ม ีคะแนนเฉลี่ยรวมสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนน ตามเกณฑ์ร้อยละ 60 
ตามท่ีกำหนดทุกคน 
 
 



บทที่ 5  
สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ใน

รายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ มีประเด็นสำคัญในการนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

เพ่ือการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชา
งานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ 
สรุปผล 

การวิจัยเรื่องการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ใน
รายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ไม่คุยกันขณะสอนไม่เล่นเกมขณะสอนความสนใจใฝ่รู้ซักถาม
ปัญหาหรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและความรับผิดชอบและเพียร
พยายาม 
 

อภิปรายผล 
การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชางาน

บำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างยนต์ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นจากการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นการให้ผู้เรียนได้แสดงทัศนคติหรือข้อคิดเห็นต่างๆในบทเรียนอันส่งผล
ให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจเพิ ่มขั ้นซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอร่ามบุญมาไชย  (2532 : 87) พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารประกอบบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

 
 



ภาคผนวก 
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