
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

รายงานการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  

เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย 

ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

 

นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีการศึกษา 2564 



 

 

 
บทที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญของปัญหา  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้จัดวิชา ทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ นำมาใช้ในจัดการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง พร้อมทั้งกระบวนในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความ
เจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการและสิ่งต่าง ๆ การเรียนการสอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เนื้อหาในบทที่นำมาวิจัย
นี้จะเน้นถึงการใช้ภาษาในการสื่อสาร ระดับภาษา การใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โอกาส และสถานที่ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถแยกแยะได้ว่าควรใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมบุคคล ซึ่งผู้สอนจะประสบปัญหากับการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสภาพปัญหา
ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การเรียนในวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน แนวทางแก้ปัญหาได้แก่ ผู้สอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้าน พุทธพสิัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตาม
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ในฐานะครูผู้สอนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ จึงได้นำการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียนโดยวิธีการใช้ใบงาน เน้น
กระบวนการคิด โดยนำผังความคิด (Mind Map) มาใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ผังความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิด 
หรือข้อมูลต่าง ๆ  ลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สีเส้น และการโยงแทนการจดย่อ แบบเดิมทีเ่ป็นการเขียนเรียงบรรทัด และ
ยังเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม อีกท้ังยัง
ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิด
ต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า “ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่าง ความคิดหลักความคิดรอง 
และความคิดย่อยที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน”การลงมือปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขนำไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพที่ดีในอนาคต
ต่อไป  
 
 
 
 
 



 

 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
                 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ ภาษาไทย 
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ชั้น ปวส.1) ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้น
ความคิด  
                 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ผัง
ความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด  
 
คำถามการวิจัย   ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน จริงหรือไม่?  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีชั้น ปวส.1 
จำนวน 35 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
         2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ใบงานเรื่องวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.1 ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับร่วมกับการใช้คำถาม กระตุ้นความคิด  
              2.2 ตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ผัง
ความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เป็นแนวทางสำหรับครู อาจารย์ที่สนใจการใช้ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 2. ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้ใบงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เรื่อง
วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส. 1 ที่สอนโดยใช ้
ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด  
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส. 1 ที่เรียนรายวิชาวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 



 

 

 ผังความคิด (Mind Map) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงออกมาในลักษณะการเขียน
เรื่อง ต่อ โยง ของคำ ภาพ สัญลักษณ์ และสี  
 การใช้คำถาม หมายถึง การใช้ประเภทของคำถามเป็นและรู้จักลักษณะการถามที่ดี การใช้ ประเภทของ 
คำถามทั้งคำถามง่ายและคำถามยาก หรือทั้งคำถามแคบและคำถามกว้าง หรือทั้งคำถาม ระดับตำ่และคำถามระดับสูง 
การถามคำถามในห้องเรียน อาจมีความเป็นไปได้ดังนี้  
              1)  ครูเป็นผู้ถาม คำถามให้ผู้เรียนตอบ  
     2) ครูและนักเรียนร่วมกันถามคำถาม ร่วมกันอภิปราย  
     3) นักเรียนเป็นผู้ถาม คำถาม ส่วนลักษณะการถามคำถามท่ีดีนั้นเป็นศิลปะในการถามคำถามที่ทำให้
สามารถกระตุ้นการคิด ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 
 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เรื่อง 
วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับ
ร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา  
 3. ประวัติสถานศึกษา  
 4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน  
 1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
 2. ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3  

วิธีดำเนินการ  

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้

ภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ชั้น ปวส. 1)  ใช้ผังความคิดร่วมร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้น

ความคิด ที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 3. วิธีการสร้างเครื่องมือ  

 4. วิธีดำเนินการทดลอง  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ห้อง 1 สาขา

การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564  ทั้งหมดจำนวน 35 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวชาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)  ใช้ผังความคิดร่วมกับร่วมกับ การใช้คำถามกระตุ้นความคิด  

 2. ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหา

การใช้ภาษาไทยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)  ใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้น

ความคิด  

 วิธีการสร้างเครื่องมือ  
          สำหรับวธิีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  
 1. การจัดทำใบงานผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  
    1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 คู่มือและเอกสารที่เก่ียวข้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้  
 1.2. ศึกษาวิธีการทำใบงานจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  



 

 

 1.3. วิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดขอบเขตของเนื้อหา  
 1.4. กำหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และคุณลักษณะที่ต้องการเน้น  
 1.5. กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
 1.6. ดำเนินการจัดทำใบงานตามลำดับของจุดประสงค์การเรียน ลำดับ เนื้อหาและโครงสร้างที่ก าหนดไว้      
      2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  
          2.1 ศึกษาเอกสารและตำราที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย เรื่องการรับและการส่งสารด้วยภาษาไทย  
          2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ ตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
          2.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์จากแผนการสอน  

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม จุดประสงค์  
วิธีดำเนินการทดลอง  

1. นำใบงานไปใช้จริงกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ในภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2567 โดยดำเนินการดังนี้  

1.1 ให้นักศึกษา ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาวิชา  
1.2 ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน  
1.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามใบงาน  

               1.4 ครูตรวจสอบการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และทำการแก้ไขทันทีเมื่อพบว่านักศึกษเพื่อให้
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ   
      1.5 ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 2. ครูนำกระดาษคำตอบที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน 
(Post - test) ไปตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ให้ 0 คะแนน  
          3. นำผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) หลังเรียน (Post - test) ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  
 1. การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 1.1 ค่าร้อยละ P = x 100 N f เมื่อ P แทน 
ค่าร้อยละ f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ N แทน จพนวนความถี่ทั้งหมด 1.2 ค่าเฉลี่ย µ = N  X เมื่อ µ 
แทนค่าเฉลี่ย ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม N แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 
( 1) ( ) 2 2 −  −  N N N X X เมื่อ  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว N แทน
จำนวนคะแนนในกลุ่ม   
 2. การเปรียบเทียบผลของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนในใบงาน โดยการหาผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2551 : 145-146 ) D = ∑µY - ∑µX เมื่อ D แทน ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย µY แทน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลงัเรียน µX แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน 


