
รายงานการวิจัย

“การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน

เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)”

นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

สํางานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประจําปีการศึกษา 2565



บทท่ี 1

บทนํา

ความสําคัญของปัญหา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) พุทธศักราช 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงได้จัดวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

นํามาใช้ในจัดการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง

พร้อมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเจริญก้าวหน้าใน

ด้านวิทยาการและส่ิงต่าง ๆ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เนื้อหาในบทที่นํามาวิจัยนี้จะเน้นถึงการใช้ภาษาใน

การส่ือสาร ระดับภาษา การใช้คําพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โอกาส และสถานท่ี เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้

ว่าควรใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมบุคคล ซ่ึงผู้สอนจะประสบปัญหากับการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนขาดความ

สนใจใฝ่รู้ ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

นั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนในวิชาภาษาไทยพื้นฐานสัมฤทธิผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียน

การสอน แนวทางแก้ปัญหาได้แก่ ผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซ่ึงได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ี

ต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท้ังด้านพุทธพิสัย ทักษะ

พิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน จึงได้นําการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียนโดยวิธีการใช้ใบงาน เน้น

กระบวนการคิด โดยนําผังความคิด (Mind Map) มาใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ผังความคิดเป็นการถ่ายทอด

ความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สีเส้น และการโยงแทนการจดย่อแบบเดิมท่ีเป็นการเขียนเรียง

บรรทัด และยังเป็นสื่อนําข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คําบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่า

เดิม อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูล

หรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า “ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่าง ความคิดหลัก

ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน”การลงมือปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นําไปสู่การเป็น

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคตต่อไป



วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของ

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คําถามกระตุ้นความคิด

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง

วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการ

ใช้คําถามกระตุ้นความคิด

คําถามการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน จริงหรือไม่?

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.1/2

จํานวน 20 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

2. ตัวแปรท่ีศึกษา

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ใบงานเรื่องวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ัน ปวช.1 ท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับร่วมกับการใช้คําถาม กระตุ้นความคิด

2.2 ตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง

วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับ

การใช้คําถามกระตุ้นความคิด

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. เป็นแนวทางสําหรับครู อาจารย์ท่ีสนใจการใช้ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน

2. ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้ใบงานในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องวิเคราะห์

ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. 1 ท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้

คําถามกระตุ้นความคิด

นักเรียน หมายถึง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. 1 ท่ีเรียนรายวิชาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผังความคิด (Mind Map) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงออกมาในลักษณะการเขียน

เรื่อง ต่อ โยง ของคํา ภาพ สัญลักษณ์ และสี



การใช้คําถาม หมายถึง การใช้ประเภทของคําถามเป็นและรู้จักลักษณะการถามท่ีดี การใช้ ประเภทของ

คําถามท้ังคําถามง่ายและคําถามยาก หรือทั้งคําถามแคบและคําถามกว้าง หรือทั้งคําถาม ระดับต่ําและคําถามระดับสูง

การถามคําถามในห้องเรียน อาจมีความเป็นไปได้ดังนี้

1) ครูเป็นผู้ถาม คําถามให้ผู้เรียนตอบ

2) ครูและนักเรียนร่วมกันถามคําถาม ร่วมกันอภิปราย

3) นักเรียนเป็นผู้ถามคําถาม ส่วนลักษณะการถามคําถามท่ีดีนั้นเป็นศิลปะในการถามคําถามท่ีทําให้สามารถ

กระตุ้นการคิด ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ



บทท่ี 2

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง วเิคราะห์

ปัญหาการใชภ้าษาไทยของเรยีนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.1) ท่ีสอนโดยใช้ผงัความคิดร่วมกับร่วมกับการใช้

คําถามกระตุ้นความคิด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังนี้

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา

1. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

3. ประวัติสถานศึกษา

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน

2. ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน

3. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา



บทที่ 3

วิธีดําเนินการ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้น ปวช. 1) ใช้ผังความคิดร่วมร่วมกับการใช้คําถามกระตุ้นความคิด ท่ีผู้วิจัยได้

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

3. วิธีการสร้างเครื่องมือ

4. วิธีดําเนินการทดลอง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ห้อง 1 กลุ่ม 2

สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2565 ท้ังหมดจํานวน 20 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ใช้ผังความคิดร่วมกับร่วมกับ การใช้คําถามกระตุ้นความคิด

2. ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้

ภาษาไทยของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คําถามกระตุ้นความคิด

วิธีการสร้างเครื่องมือ

สําหรับวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้

1. การจัดทําใบงานผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้

1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 คู่มือและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการ

จัดการเรียนรู้

1.2. ศึกษาวิธีการทําใบงานจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

1.3. วิเคราะห์เนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา



1.4. กําหนดจุดประสงค์ท่ัวไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และคุณลักษณะท่ีต้องการเน้น

1.5. กําหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

1.6. ดําเนินการจัดทําใบงานตามลําดับของจุดประสงค์การเรียน ลําดับ เนื้อหาและโครงสร้างท่ีกําหนดไว้

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย เรื่องการรับและการส่งสารด้วยภาษาไทย

2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ ตํารา และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

2.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์จากแผนการสอน

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม จุดประสงค์

วิธีดําเนินการทดลอง

1. นําใบงานไปใช้จริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ในภาคเรียนท่ี 1

ปีการศึกษา 2565 โดยดําเนินการดังนี้

1.1 ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาวิชา

1.2 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน

1.3 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบงาน

1.4 ครูตรวจสอบการฝึกปฏิบัติของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และทําการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทันที

1.5 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

2. ครูนํากระดาษคําตอบท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน

(Post - test) ไปตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิด ให้ 0 คะแนน

3. นําผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) หลังเรียน (Post - test) ไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้

1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 1.1 ค่าร้อยละ P = x 100 N f เม่ือ P

แทน ค่าร้อยละ f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ N แทน จพนวนความถี่ท้ังหมด 1.2 ค่าเฉลี่ย µ = N  X

เม่ือ µ แทนค่าเฉลี่ย ∑X แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม N แทนจํานวนคะแนนในกลุ่ม 1.3 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  = ( 1) ( ) 2 2     N N N X X เม่ือ  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่

ละตัว N แทนจํานวนคะแนนในกลุ่ม

2. การเปรียบเทียบผลของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนในใบงาน โดยการหาผลต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2551 : 145-146 ) D = ∑µY - ∑µX เม่ือ D แทน ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย µY

แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลงัเรยีน µX แทน คา่เฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรยีน


