
                     วารสารงานวจิัย  ประจ าเดือน ตุลาคม 2560     วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

1 งานวิจัยเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน 
 

การสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน (Complex Number) 

ในกระบวนวิชาวงจรไฟฟ้ากระเสสลับ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี  2  (ปวช.2) 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ    กรุงเทพมหานคร 

                                                                            ว่าที่ร้อยตรีจิรายทุธิ์ ออ่นศรี   
 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง 1) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนด้วยวิธีการสอนเสริม  ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  2  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และหาประสิทธิภาพของการสอนเสริม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนเสริม 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเสริม 
 ประชากรที่ใช่ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple random sampling) จ านวน 20 คน    เนื้อหาใน
การศึกษาครั้งนี้มีด้วยกัน 1  เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนจัดการเรียนรู้แบบสอนเสริมจ านวน 1 แผน   เวลา 12 ชั่วโมง  
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบอัตนัยชนิด จ านวน 40 ข้อ  40 คะแนน  มีค่าความ
ยาก (p)  อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.82  ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.28 -0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  3) แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม  
จ านวน 15  ข้อค าถาม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น   0.84   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test)  (Paired- 
Sample) 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักเรียนมีคะแนนก่อนการเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน มีค่าเฉลี่ย 21.4 
คะแนน  
 2. นักเรียนมีคะแนนหลังการเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน มีค่าเฉลี่ย 35.1 
คะแนน  
 
 อาจารย์ประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง   โดยรูปแบบการสอน
เสริม  เรื่องจ านวนเชิงซ้อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 4. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สอนเสริมมีค่าเท่ากับ 87.75/90.00    
          5. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม     เรื่องจ านวนเชิงซ้อน   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.48,S.D=0.62)   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า   นักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนเสริมเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ 1 – 3 
คือ  
    1) การสอนเสริมเรียนแล้วช่วยให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาของตนเองช่วยให้พัฒนาการเรียนและการ
สอนได้อย่างดี  พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบ ( X = 4.80,S.D=0.41)    
   2) มีการวางแผนการท าแบบทดสอบ ( X = 4.70,S.D=0.65)  
   3) การสอนเสริมช่วยให้ผลการเรียนสูงขึ้น ( X = 4.65,S.D=0.58)     
 6. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนเสริม มีค่าเท่ากับ 0.6096 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.96 
              โดยสรุป การสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง 
จ านวนเชิงซ้อน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ   
กรุงเทพมหานคร  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมในการน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์       ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น            และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษามีความคิดที่เป็นระบบแบบแผน มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้ทันยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน  พร้อมฝึกทักษะให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบ หาข้อบกพร่องในการท า
แบบทดสอบพัฒนาตนเองให้สามารถลงมือปฏิบัติการค านวณด้วยตนเองอย่าง มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ความเป็นมาของปัญหา 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้จัดการเรียนการสอนด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยแผนกวิชาได้
ด าเนินการสอนโดยสอนแบบบูรณาการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งฝึกให้นักเรียนสามารถแสดงออก
ในด้านต่างได้อย่างเหมาะสม เช่น การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริงตามหัวข้อที่ก าหนด มี
ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและเวลาเรียน โดยสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ยุค  THAILAND 4.0  
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การพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้าง
เสริมเติมเต็มกระบวนการคิด มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ 
โดยเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ดังนั้นผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความคิดรวบยอดหลัก
ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีมุมมองได้อย่าง
หลากหลายสามารถอธิบายและอ้างอิงได้บนพ้ืนฐานที่มีอยู่อย่างเพียงพอ  
      การสอนเสริมเป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน   การจัดการศึกษาควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ (ผดุง อารยะวิญญู 2539 : 17) 
 1. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานต่างกัน และแต่ละคนจะต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวเข้าหากัน และให้ทัน
โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความสามารถอยู่ในตัวมากบ้างและน้อยบ้าง    การศึกษาจะช่วยให้
ความสามารถของผู้เรียนปรากฏเด่นชัดขึ้น 
 4. ในสังคมมนุษย์นั้นย่อมมีทั้งคนปกติและคนพิการ ในเมื่อเราไม่สามารถแยกคนพิการออกจาก
สังคมของคนปกติได้ เราก็ไม่ควรแยกให้การศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นหากเป็นไปได้ควร
ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับคนปกติเท่าที่สามารถจะท าได้ 
 5. การให้การศึกษาควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้
เต็มทีก่ารค้นคว้าเอกสารและวิจัยดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าต้องการที่จะน ารูปแบบการสอนเสริม 
มาใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  
จ านวนเชิงซ้อน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปกา
สอนเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขั้น เพราะน่าจะเป็นวิธีที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดย
การได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาความสามรถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแบบ
สอนเสริมให้ได้หมั่นฝึกการลงมือท า ทักษะด้านการคิด การค านวณ  การวิเคราะห์ ฝึกการแสวงหาความรู้ 
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกการท างานอย่างมีระบบ สุดท้ายผู้ศึกษาค้นคว้าหวังว่าผู้เรียน
น่าจะเกิดค่านิยมและความพึงพอใจในการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องจ านวนเชิงซ้อนสูงขึ้น 

ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจากประสบการณ์การในการสอนในกระบวนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวน
เชิงซ้อน   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)  พบว่าในการจัดการศึกษาในเรื่อง จ านวน
เชิงซ้อน นักเรียนยังบกพร่องด้านการค านวณ บวก ลบ คูณ หาร จ านวนเชิงซ้อน ไม่ฝึกท าแบบทดสอบที่
มอบหมาย ขาดความเข้าใจหลักการส าคัญในการหาค าตอบ หรือได้ค าตอบแต่ลืมทบทวนเครื่องหมาย 
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เป็นต้นจึงท าให้ผลที่ได้คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า มีความคิดไม่เป็นระบบ สับสนในการใช้
เครื่องหมายในการค านวรระหว่างจ านวนจริงและจ านวนจินตภาพ 

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและใช้การสอนเสริมในวิชานี้ ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบกาสอนเสริมโดยใช้แบทดสอบหลากหลาย 
เป็นเครื่องมือการสร้างโมเดลในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน  เพ่ือจะได้น าผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับนักศึกษา   เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเสริม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้รูปแบบการสอนเสริม 
เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2   

สมมติฐานของการวิจัย 

 
 
 
 
 

        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   เรื่องจ านวนเชิงซ้อน   โดยใช้รูปแบบการ
สอนเสริมสูงกว่าก่อนเรียน 
        2. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  เรื่องจ านวนเชิงซ้อน เป็นไป
ตามเกณฑ์หรือสูงกว่า  80/80  
        3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนแบบสอนเสริ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน   มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

ขอบเขตของการวิจัย  

 
 

 

 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการ
วิจัยดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน-นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  
(ปวช.2)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จ านวน  20  
คน 
           2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม  ด้วยแบบทดสอบ  ใน
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



                     วารสารงานวจิัย  ประจ าเดือน ตุลาคม 2560     วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

5 งานวิจัยเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน 
 

 3. การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาในการ
ทดลองทั้งหมดจ านวน 12 คาบ คาบละ 60 นาที สอนวันละ 4 คาบ สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นเวลา 3  สัปดาห์ 
โดยใช้เวลาเรียนตามปกติตามตารางเรียน 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
           4.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนด้วยรูปแบบการสอนเสริม 
           4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

         4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวน
เชิงซ้อนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2    

                    4.2.2 ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 

 
 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี  
ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียน 
          2. การสอนซ่อมเสริม (Remedial  Teaching) หมายถึง การสอนเด็กที่พัฒนาด้านการเรียนยังไม่
เต็มความสามารถในการเรียนตามปกติ โดยการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่จะมีผลต่อการเรียน ขจัดการเรียนรู้
ที่ไม่ถูกวิธี ตลอดจนเสริมทักษะในการเรียนรู้ใหม่ๆ การสอนซ่อมเสริมจะเน้นเด็กเป็นหลัก 

3. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสอนเสริม หมายถึง การออกแบบ และปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจัดการเรียนรู้แบบสอนเสริม กระบวนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 

4. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ส าหรับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80    โดยคิดจากคะแนน 2 
ส่วน 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนในการเรียนเรื่องจ านวน
เชิงซ้อน โดยใช้การเรียนรู้แบบสอนเสริม ซึ่งได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
         6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการเรียนของนักเรียนในวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน ซึ่งวัดไดจากคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
         7. นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  (ปวช.2)    ที่เรียนวิชา 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  
         8. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 80/80 หมายถึง  
                       80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่มที่ได้จากการวัดด้วย
แบบทดสอบวัดความรอบรู้หลังจากเรียนบทเรียนที่สร้างขึ้นจบลง 
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                       80 ตัวหลงั หมายถึง ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่สามารถท าแบบทดสอบ(วัดความรอบ
รู้หลังการเรียนจากบทเรียนที่สร้างข้ึนจบลง) โดยสามารถท าแบบทดสอบได้ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ทุก
วัตถุประสงค์ 

9. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) หมายถึง ค่าแสดงอัตราการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าขึ้น
จากพ้ืนฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่ของนักเรียน หลังจากเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสอนเสริมโดย
เปรียบเทียบคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน  

10. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสอนเสริม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
 
 

         1. ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม  
          2. ทราบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบวิธีการสอนเสริม  

        3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวน
เชิงซ้อน ให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดีขึ้น 
        4. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจักการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ให้มี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 5. แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียนในจุดที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

แบบแผนการวิจัย  

 
 
 
 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ   แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (One Group 
pre-test post- test Design) ดังนี้ 
 

กลุ่ม        pre-test                treatment          post-test 
ทดลอง T1 X T2 

 
 T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการสอนเสริม (pre-test) 
 X   หมายถึง การทดลองใช้แผนการใช้รูปแบบการสอนเสริม 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใช้รูปแบบการสอนเสริม (post-test) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 
 
 
 
 

           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มีจ านวนทั้งสิ้น  
20 คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จัดท าแผนการสอนกระบวนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โดยแบ่ง
ออกเป็นดังนี้  

1. แผนการสอนและใบงานเรื่องจ านวนเชิงซ้อน ประกอบด้วยจ านวน  1 แผน  
2. แผนการสอนด้วยวิธีการสอนเสริมมี 1  แผนดังนี้  

    หน่วยที่ 1 เรื่อง จ านวนเชงิซ้อน    
 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในเรื่องจ านวนเชิงซ้อน  จ านวน 40 ข้อ   
 4. แบบประเมินผลงานตามใบงานจ านวน 1 แผนงาน  
 5. แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนเสริม 
 การก าหนดน้ าหนักคะแนนของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก 
 ระดับ 3  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย 
 ระดับ 1  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนเสริม วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวน
เชิงซ้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  (ปวช.2) ที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการสร้างการจัดการเรียนการสอนการด้วยรูปแบบการสอนเสริม ในวิชาวงจรไฟฟ้าแสสลับ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ มีดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการ
สอนเสริม  ในสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเทคนิควิธีการที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้คิดค้น สร้างและสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ การแก้ปัญหา 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการจัดให้
นักเรียนได้พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เทคนิควิธีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในครั้งนี้
คือ จ านวนเชิงซ้อน  การท างานแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจยัน าเทคนิควิธีดังกล่าวมาผสมผสานกัน ในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือหาข้อบกพร่องและแก้ไขให้ค านวณได้ถูกขั้นตอนและถูกต้อง  มีหลักการ
ดังนี้  
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     1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนบทเรียน กระตุ้นความสนใจ      และเพ่ือให้
นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการสอน    มีความรวดเร็ว   มีความแม่นย าในการคิด  การ
อภิปราย การซักถาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
    1.2 ขั้นกิจกรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง    โดยการแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง      และอ่อน     และให้นักเรียน
ร่วมกันใช้ความคิดในการวิเคราะห์    วิจารณ์  อภิปราย   น าเสนอ   และร่วมกันสร้างวิธีการคิดที่
หลากหลาย โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อเสนอ 
แนะในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
    1.3 ขั้นวิเคราะห์ จะเน้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นและแสดงการหา
ค าตอบตามกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่อาศัยการค านวณเพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องขิงจ านวนเชิงซ้อน 
ที่เป็นล าดับ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม สรุปเป็นผลงานพร้อมทั้งเตรียมการอภิปราย 
    1.4 ขั้นสรุปและประเมินผล เน้นให้ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิด วิธีการหาค าตอบตาม
ขั้นตอนของแต่ละบุคคล สรุปถึงวิธีการที่ได้จากการท ากิจกรรมของแต่บุคคล  
    1.5 วิเคราะห์คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ข้อดี ข้อเด่น และข้อบกพร่อง  หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ล าดับขั้นตอนการน าเสนอบทเรียน  
 2. ศกึษารายละเอียดของจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร    ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
คู่มือการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แบบเรียนเรื่องจ านวนเชิงซ้อน    เอกสารสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับผลการใช้การสอนเสริม เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน   กรอบเนื้อหา 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการใช้เอกสารประกอบการสอน 
      2.1 ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป โดยศึกษาจากจุดประสงค์รายวิชาที่ก าหนด    ในหลักสูตร 
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) พุทธศักราช 2556  
  2.2 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยศึกษาจุดประสงค์ท่ัวไปและเนื้อหาที่ใช้ในการ
สอน สร้างแผนการสอน ใบงาน และแบบประเมินผล  
  2.3 ศึกษาวิธีการสอน   และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยการใช้การสอนเสริม  
  2.4 ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน      สื่อการสอน      ตลอดจนการวัดผล
และประเมินผล การเรียนการสอนแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบการเรียนการ
สอนด้วยการใช้รูปแบบการสอนเสริม  

2.5 สร้างแผนการสอน ใบงาน และแบบประเมินผล จากเนื้อหาที่คัดเลือกมา 1 แผน 
ได้แก่ จ านวนเชิงซ้อน  ซึ่งในแต่ละแผนจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังนี้  

  ขั้นที่ 1 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติค านวณจ านานเชิงซ้อน  
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  ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติการสอนเสริมจ านวนเชิงซ้อน 
  ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติการสอนเสริมจ านวนเชิงซ้อน 
  ขั้นที่ 4 ติดตามผลการสอนเสริมจ านวนเชิงซ้อน 

        3. น าแผนการสอน ใบงาน และแบบประเมินการสอนเสริม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
        4. น าแผนการสอน ใบงาน และแบบประเมินการสอนเสริม ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองเพ่ือศึกษาผล
การปฏิบัติงานของนักเรียน 

          5. ออกแบบและสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 40 ข้อ ให้ตรงตามจุดประสงค์ ที่วางไว้   
          6. น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องตามจุดประสงค์  
          7. ร่างแบบสอบถามจากความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยการใช้รูปแบบ    การสอนเสริม 
เพ่ือขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสร้างแบบสอบถาม 
 8. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในด้านต่าง ๆ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ขอค าแนะน า และ
ปรับปรุงแก้ไข 
 9. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
 10. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ   6   ท่าน        พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา    (content validity)     หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ต้องการออกมา   (IOC  Index of objective congruency) ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนการสอน  และ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของส านวนภาษา  การใช้ถ้อยค าที่ใช้ในแบบสอบถาม คัดเลือกเฉพาะข้อ
ค าถามที่มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป   
 11. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ   ปรึกษาท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนการน าไปทดลองใช้ต่อไป  

12. หลังจากแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามอย่างละเอียดดีแล้ว     เพ่ือให้แบบสอบถามชุดนี้มีความ
เชื่อมั่น (reliability)      ส าหรับการวิจัยจึงน าไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20 คน   
 13. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามด้วย  วิธีการหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมและคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก  ตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป และหาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า ( - Coefficient)   ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.84   
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการสอนเสริม 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการสอนเสริม เรื่องจ านวนเชิงซ้อน คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
    1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ  
          1.1 สร้างแบบทดสอบจ านวนเชิงซ้อนข้อค าถามแบบเขียนตอบ 40 ข้อ โดยใช้เนื้อหาวิชา เรื่อง 
จ านวนเชิงซ้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.2) 
          1.2 เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพของแบบทดสอบด้วยวิธีการสอนเสริม  
     2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเขียนตอบ 
40 ข้อ และเกณฑ์การให้คะแนน  
     3. ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน ต ารา ในกระบวนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของเนื้อหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด ๆ ได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 40 ข้อ  
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนเสริม 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนเสริม ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
   1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน เพ่ือการสร้างเอกสารประกอบการสอนเสริม 
   2. ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม 
   3. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม แบ่งเป็นบทเป็นตอน หรือเป็นเรื่องเพ่ือแก้ปัญหาที่พบ 
   4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอนเสริม และก าหนดส่วนประกอบภายในของ
เอกสารประกอบการสอนเสริม 
   5. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้อหาสาระจากต าราเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือสร้างจุดประสงค์เนื้อหา 
วิธีการและสื่อประกอบเอกสารประกอบการสอนเสริม 
   6. เขียนเนื้อหาในแต่ละตอนโดยละเอียด ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยรวมทั้ง
ภาพประกอบ แผนภูมิ และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
   7. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ น าผลที่ได้มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง 
   8. น าไปทดลองใช้ในห้องเรียนและเก็บบันทึกผลการใช้ 
   9. น าผลที่ได้มาใช้พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
  10. น าไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาจากข้อ 1 
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ขั้นตอนในการทดลองปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการเรียนเสริมที่แจกให้อย่างละเอียด นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 20 คน โดยให้นักศึกษาท า
การค านวณจ านวนเชิงซ้อนตามใบงานที่ครูแจก  และสามารถปรึกษากับเพ่ือนภายในชั้นเรียนได้ เพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ ในการทดลองแต่ละเรื่องจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
            1. ครูท าการแจกใบงานตามเอกสารประกอบการเรียนสอนเสริมให้นักศึกษา     และอธิบาย
จุดประสงค์ของใบงาน โดยนักศึกษานั่งฟังอย่างตั้งใจ  พร้อมทั้งอธิบายหลักการหาค าตอบ    ที่ถูกต้องของ
จ านวนเชิงซ้อน การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
            2. นักเรียนท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ครูแจกให้เรียนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง  

      3. นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้เดินตรวจงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 
          4. นักเรียนได้ปรึกษากันได้ภายในชั้นเรียน เพ่ือที่จะท าการแก้ไขปัญหา      และอุปสรรคที่เกิดข้ึน
ระหว่างปฏิบัติงาน โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าอยู่อย่างใกล้ชิด 

            5. นักเรียนแต่ละคน สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองให้ครูฟังและ   น าความรู้ที่ได้จากการ
ค านวณจ านวนเชิงซ้อน      และครูท าการประเมินผลงานของแต่ละคน นักเรียนประเมินตนเอง และ
สรุปผล 
          6. นักเรียนเมื่อเรียนครบตามเอกสารประกอบการเรียนเสริมเรียบร้อยแล้ว  ท าแบบทดสอบ
จ านวน 40 ข้อ  เพ่ือดูความก้าวหน้า และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทดลองท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เอกสารประกอบการสอนเสริมและจดบันทึก
คะแนนไว้ในฐานข้อมูล 
 2. ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการท างานและลงมือปฏิบัติจริงค านวณจ านวนเชิงซ้อน 
จ านวน 2 ครั้ง และประเมินผลการเรียนตามแผนการสอนเรื่องจ านวนเชิงซ้อน  จ านวน 3 ครั้ง  รวม 12 
คาบ  และหาค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. บักทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนเสริมและหลังการใช้
เอกสารประกอบการสอนเสริม ศึกษาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอนเสริมของวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน   
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การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละข้ันตอนแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS  for  Windows  ดังนี้  
         1. น าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการเรียนการสอนมาวิเคราะห์       หาการ
เปลี่ยนแปลง 
         2. หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า ( - Coefficient)          ของ 
ครอนบาค (Cronbach)   

 3.  หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 
4. การแปลความหมายของข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย   โดยมีการก าหนดช่วงของค่าคะแนนเฉลี่ย  

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเสริม        โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาดังนี้  
      ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด  
      ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก  
      ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง  
      ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย  
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด   
 5. หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบทดสอบโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้
สูตร 

n

R
IOC


  

 เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  n  แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ(Index of item Objective Congruence :IOC ) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
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 6. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
   การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546 ,หน้า 80) 

      ความยากง่าย (p)   =    
LH

LH

NN

PP



  

  อ านาจจ าแนก (r)   =     
H

LH

N

PP   

  เมื่อ  p  คือ  ค่าความยากง่าย 
   r   คือ  ค่าอ านาจจ าแนก 
   HP  คือ จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 
   LP  คือ จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต่ า 
   HN  คือ จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 
   LN  คือ จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ า 
 
        7.  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  
(Coefficient Alpha) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows 




















2

1
1 S

pq

n

n
rtt  

  เมื่อ  ttr  แทน  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   n  แทน  จ านวนข้อสอบ 
  p  แทน  สัดส่วนผู้ตอบถูก = จ านวนคนที่ท าถูก/นักเรียนทั้งหมด 
                  q      แทน  สัดส่วนผู้ตอบผิด = 1- p 
          2S  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

  2S  = 
 
12

22



 
n

XXn
   (ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ n  30) 

     

  2S  = 
 

2

22

n

XXn  
   (ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ n  30) 

 
   เมื่อ   X     คือ  ผลรวมของคะแนน 
           2X   คือ  ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
    n      คือ  จ านวนผู้สอบ 
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X

 
 8 . การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการประเมินและหลังการ
ประเมิน ใช้สถิติค่าที (dependent t – test) ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ตามสูตร 

 
1

22











n

DDn

D
t   ;  df = n-1 

 เมื่อ  t   แทน  ค่าท่ีใช้ในการพิจารณา 
  D   แทน  ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  N  แทน  จ านวนคู ่
   2D   แทน  ผลรวมของ D แต่ละคู่ยกก าลังสอง 

   2D  แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกก าลังสอง 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. คะแนนก่อนการใช้รูปแบบการสอนเสริมมีค่าเฉลี่ยที่ 21.4 และคะแนนหลังการใช้รูปแบบการสอน
เสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.1 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากับ 13.7 
 
          2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอน
เสริม เรื่องจ านวนเชิงซ้อน 
 
 กลุ่ม   จ านวน              ค่าเฉลี่ย     S.D.                  t                Sig. 
 
  กลุ่มก่อน 
  การสอนเสริม   20     21.4          0.49  16.49          0.02*  
  กลุ่มหลัง 
  การสอนเสริม   20     35.1          0.32 
    รวม    40   
 

นักศึกษาท่ีใช้รูปแบบการสอนเสริมเรื่องจ านวนเชิงซ้อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
              3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการสอนเสริมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การสอน
เสริมเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.48,S.D=0.62)   เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนเสริมเรื่อง จ านวน
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เชิงซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ 1 – 3 คือ 1)  การสอนเสริมเรียนแล้วช่วยให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหา
ของตนเองช่วยให้พัฒนาการเรียนได้อย่างดี     พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบ 
 ( X = 4.80,S.D=0.41)   2) มีการวางแผนการท าแบบทดสอบ ( X = 4.70,S.D=0.65)  3) การสอนเสริม
ช่วยให้ผลการเรียนสูงขึ้น ( X = 4.65,S.D=0.58)     
               4. ประสิทธิภาของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน 
มีค่าเท่ากับ  87.75/90.00 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน
เสริม  ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  (ปวช.2)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริมและ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนเสริม 
ได้ผลการวิจัยดังนี้  
 1. นักเรียนมีคะแนนก่อนการเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน มีค่าเฉลี่ย 21.4 
คะแนน  
 2. นักเรียนมีคะแนนหลังการเรียนโดยรูปแบบการสอนเสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน มีค่าเฉลี่ย 35.1 
คะแนน  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังโดยรูปแบบการสอน
เสริม เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 4. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนเสริมมีค่าเท่ากับ 87.75/90.00    
          5. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริมเรื่อง     จ านวนเชิงซ้อน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.48,S.D=0.62)   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนเสริมเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ 1 – 3 
คือ  
 1)  การสอนเสริมเรียนแล้วช่วยให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาของตนเองช่วยให้พัฒนาการเรียนได้อย่างดี     
พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบ ( X = 4.80,S.D=0.41)    
2) มีการวางแผนการท าแบบทดสอบ ( X = 4.70,S.D=0.65)  
3) การสอนเสริมช่วยให้ผลการเรียนสูงขึ้น ( X = 4.65,S.D=0.58)     
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อภิปรายผล 
 
 เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัยและเสนอแนวคิดบาง
ประการ ดังนี้  

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนการสอนเสริมจะเห็นว่าคะแนนของนักเรียน
แตกต่างกันอาจเป็นเพราะมีภูมิหลังของความรู้เดิมหรือทบทวนบทเรียนมาก่อนเข้าเรียน ฝึกท า
แบบทดสอบมาก่อนเข้าชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา และเม่ือได้ศึกษาจากการสอนในชั่วโมงการสอน
ปกตินักเรียน บางส่วนยังขาดข้อบกพร่องในการท าความเข้าใจกระบวนการในการหาค าตอบของจ านวน
เชิงซ้อนนางครั้งครูตรวจผลให้คะแนนปรากฏว่านักเรียนยังเข้าใจการค านวณ จ านวนเชิงซ้อนจุดที่
ผิดพลาดมากท่ีสุดคือการคูณและการหารจ านนเชิงซ้อน วิธีการที่จะช่วยให้ให้นักเรียนมีความเข้าใจมาก
ขึ้นได้ทดสอบโดยการสอนเสริมควบคู่กับให้นักเรียนได้ฝึกการท าแบบทดสอบ จริงและได้ฝึกการปฏ ิบัติการ
ค านวณในหลายๆรูปแบบท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ข้อบกพร่องในการท าแบบทดสอบน้อยลง 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียน แบบแผนการเรียนด้วยวิธีสอนเสริม วิธีคิดท่ีเป็น
ระบบซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นน า เป็นการสร้าง กระตุ้นความสามารถ
และความสนใจหรือเตรียมความพร้อมในการเรียน ขั้นกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมตามหลักการเพ่ือให้
นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct) มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ (Interaction) มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ (Participation) เรียนรู้กระบวนการ ผลงานและความรู้ (Process / Product) และ
น าความรู้ไปใช้ (Application) ขั้นวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ อภิปรายผลงานและข้อความท่ีสรุปได้จาก
กิจกรรม (Product) และวิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ (Process)  ขั้นสรุปผลละประเมินผลเป็น
การสรุปและประเมินผลเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์   ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เองเป็นผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ        จงจิตต์ จ านงค์สุทธิ์ (2554) ได้ศึกษาการสอนเสริมนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ พบว่า นักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมการสอนเสริมได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

     2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการใช้รูปแบบเรียน    การสอนแบบ
สอนเสริม วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ด้วยวิธีการสอนเสริมน า   ไปใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ของ
นักเรียน   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.75  และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.00  เมื่อน าไป
เทียบกับเกณฑ์    ร้อยละ 80 พบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งคะแนนและจ านวนนักเรียน แสดงให้เห็นว่าการสอนโดย
การสอนเสริมท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด มีความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ            ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
(2551): การเปรียบเทียบผลการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง การสอนด้วยโครงงานและการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : งานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นตัวแปรปรับ พบว่า  
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         1. การสอนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน ามาใช้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าได้ โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
         2. การสอนซ่อมเสริมแบบโครงงาน สามารถน ามาใช้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าได้ 
โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
       3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าเมื่อได้รับการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีปกติจะมีคะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

                   2. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนเสริมนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการสอน
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า  4.00  โดยมีความคิดเห็นว่าการสอนเสริมเรียนแล้วช่วยให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหา
ของตนเองช่วยให้พัฒนาการเรียนได้อย่างดี     พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบ  ช่วยให้การวาง
แผนการท างานประสบความส าเร็จ และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น       โดยอาจจะเป็นเนื่องจาก
นักเรียนได้ฝึกการท าแบบทดสอบบ่อยๆพิจารณาตรวจสอบค าตอบอย่าง เข้มงวดฝึกทักษะการท าความ
เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนท าให้ทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้ท าให้    คะแนนสูงขึ้นและนักเรียนทบทวน
ขั้นตอนในการหาค าตอบอย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ     งานวิจัยของ    ยุภาดี  ปณะราช (2541) ผล
ของการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการได้รับการเรียนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งที่ 1 
ผ่านเกณฑ์ 13 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 27 คน และหลังการได้รับการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งที่ 2   นักเรียนทั้ง 27 คน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ คือ    ร้อยละ 85 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการได้รับการเรียนการ
สอนซ่อมเสริม  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนการได้รับการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      3. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังการได้รับการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการ
ได้รับการเรียน  สอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
       จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  ในการที่จะผลักดันในการพัฒนารูปแบบการสอนให้มีความ
หลากหลายและทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยครูผู้สอน  จะได้น า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   ตลอดจนการ
พัฒนาครู-อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา อันเป็นหน้าที่ส าคัญของสถานศึกษา และส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาน่าจะได้น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  ควรน าผลการวิจัยนี้ไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา  ความพร้อมของการ
ออกแบบการสอน ให้เป็นระบบแบบแผน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น  
 2. ผู้บริหารจะต้องสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันเป็นส่วนที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ส่งเสริมให้กิจกรรมการสอนของครูและนักศึกษา เป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  
 3. กิจกรรมการสอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มมากท่ีสุดและกล้า
แสดงออกความคิดเห็นในการที่จะจัดท ารูปแบบการเรียนการสอนควบคู่กับครู และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 4. สถานศึกษาควรสนับสนุนทุนส าหรับงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคะแนนที่สูงขึ้น   
   
             ข้อเสนอแนะส าหรับครู 
          1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องเป็นมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรมการสอน วางวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
 2. สามารถสร้างแรงจูงใจและความสนใจของนักเรียนเพ่ือให้มาร่วมกิจกรรมการเรียนได้  
 3. เป็นผู้รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปแล้วต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 4. ต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควบคุมดูแลนักเรียนให้
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้  
 5. มีส่วนร่วมในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 ผลจากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอ่ืนๆ ให้แพร่หลาย 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทั้งในด้านทักษะความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม 
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 3. ควรมีการศกึษาถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบการผลิตสื่อและ
ต าราประกอบการสอนของสถานศึกษาให้มากขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่ปฏิบัติงานตามรูปแบบ  
แผนงาน ที่วางไว้และสามารถสรุปและประเมินผลงานของตนเองได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้พัฒนาผลงานทางวิชาการเป็นล าดับ
ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข   
            เพ่ิมเติม     (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พัฒนาหลักสูตร.  
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2551). มาตรฐานการอาชีวศึกษา.  
           กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 
กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ.(2544). หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
ขันติ เนาว์แก้ว.(2555).การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
 เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วย 
 โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองร าลึก.(บทคัดย่อ). 
จงจิตต์ จ านงค์สุทธิ์ (2554). การสอนเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในวิชาคณิตศาสตร์ชั้น    
          มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ.บทคัดย่อ. 
จันทิพย์   ภารส าราญ.(2553). ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
    พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
         (บทคัดย่อ). 
ยุพา กุมภาว์.  (2549).  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. 
 (หลักสูตรและการสอน).  ขอนแก่น:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาดี  ปณะราช. (2541). ผลของการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ 
           ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.    
           วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เรณู   อภินันธวัชพงศ์ (2556). การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพ่ือใช้ในการสอนซ่อมเสริม  ของ 
           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.บทคัดย่อ.    

 
 
 



                     วารสารงานวจิัย  ประจ าเดือน ตุลาคม 2560     วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

20 งานวิจัยเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


