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บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอน learning by 

doing  วิชาระบบบญัชีเด่ียวและสินคา้ เร่ืองการตีราคาสินคา้คงเหลือ  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนจากการ

เรียนแบบปกติ น ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนในการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจดักิจกรรมการสอนแบบ learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค ใชว้ิธีการเรียนรู้ท่ี

เนน้การเรียนรู้ไปท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึง

เป็นตน้คิดในเร่ืองของการเรียนรู้โดยการกระท า หรือ learning by doing ทฤษฎีน้ีเป็นท่ียอมรับทัว่

โลก ซ่ึงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั เปล่ียนบทบาทจาก 

“ผูรั้บ” มาเป็น “ผูเ้รียน”  และ บทบาทของ “ ครู” เป็น ผูถ่้ายทอดขอ้มูล มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์

การเรียนรู้”  ให้ผูเ้รียนได้รับบทบาทน้ี เท่ากบัเป็นการเปล่ียนจุดการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ตอ้ง

ศึกษาและถ่ายทอดความรู้ออกมาดว้ยตนเอง  
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2 

 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาการบญัชี วิทยาลัย

เทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 33 คน ภาคเรียนท่ี 2/2557 ระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการวจิยัสัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 6 0 นาที รวมทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน 

และหลงัเรียน กิจกรรมการสอนแบบ learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค และใบงานเร่ืองการตีราคา

สินคา้คงเหลือ ของวชิาระบบบญัชีเด่ียวและสินคา้ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือการหาค่าร้อยละ (%)  

 ผลการวจัิยพบว่า 
การใชน้วตักรรมการสอนดว้ยวธีิการสอน learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี

เพราะท าใหผู้เ้รียนสามารถท าคะแนนหลงัเรียนได้สูงกวา่ก่อนเรียน 100% และ 60.61% สามารถท า
คะแนนได้อยู่ในระดับดี อีกทั้งยงัท าให้กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีบรรยากาศท่ี
สนุกสนานและท าให้ผูส้อนสามารถอธิบายถึงหลกัการไดง่้ายข้ึนใช้ระยะเวลาในการการบรรยาย
นอ้ยลง เพิ่มในส่วนของการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนมากข้ึน ผูเ้รียนจึงไม่มีการบา้นอีกดว้ย 
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บทที ่1  บทน า 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
เน่ืองจากในรายวิชาระบบบญัชีเด่ียวและสินคา้เป็นวิชาท่ีเนน้ในเร่ืองของการค านวณและ

หลกัการบญัชี ท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนตอ้งเนน้การอธิบายและท าแบบฝึกหดั ท าให้ในการ

เรียนการสอนท่ีผา่นมานกัเรียนไม่สนใจเรียนและท าคะแนนสอบไดไ้ม่ดี ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งการท่ี

จะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัผูเ้รียนในปีการศึกษาน้ีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลยัฯ ท่ีตอ้งการ

ใหผู้เ้รียนไดจ้บตามเวลาและมีผลการเรียนท่ีดี  ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้ไปท่ีผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเป็นตน้คิดในเร่ืองของ

การเรียนรู้โดยการกระท า หรือ learning by doing ทฤษฎีน้ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก ซ่ึงรูปแบบของการ

จดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั เปล่ียนบทบาทจาก “ผูรั้บ” มาเป็น “ผูเ้รียน”  

และ บทบาทของ “ ครู” เป็น ผูถ่้ายทอดขอ้มูล มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้”  ให้ผูเ้รียน

ไดรั้บบทบาทน้ี เท่ากบัเป็นการเปล่ียนจุดการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ตอ้งศึกษาและถ่ายทอดความรู้

ออกมาดว้ยตนเอง  

วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบ  learning by doing  ในวชิาระบบ

บญัชีเด่ียวและสินคา้ เร่ืองการตีราคาสินคา้คงเหลือ 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง  
การตีราคาสินคา้คงเหลือ              

ของวชิาระบบบญัชีเด่ียวและ
สินคา้ 

 

ตัวแปรต้น 

กิจกรรมการสอนแบบ 

 learning by doing  

ดว้ยหลกั 5 ค 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
กจิกรรมการสอนแบบ learning by doing  หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนได้

กระท าส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง ผ่านการปฏิบติัการจริงคือ ผูเ้รียนไดฝึ้กในสภาพส่ิงแวดลอ้มจริง ไดฝึ้ก
คิดและลงมือท าส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง โดยการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามความสามารถ   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในรายวิชาระบบ
บญัชีเด่ียวและสินคา้ ดว้ยวิธีการสอนแบบกิจกรรม Learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค โดยการน า
คะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั   
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บทที ่2  แนวคดิทฤษฎ ี

แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง ผูเ้รียนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด การจดัการเรียนการสอนแบบ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้มากท่ีสุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คืองานทีผูเ้รียนท าแลว้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยแสดงพฤติกรรมท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรมีความ
หลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นร่างกาย คือ การท่ีผูเ้รียนใชส่้วนต่างๆของร่างกายท ากิจกรรม 
2. ดา้นสติปัญญา คือ การท่ีผูเ้รียนใชส้มองหรือกระบวนการคิดในการท ากิจกรรม 
3. ดา้นสังคม คือ การท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นขณะท ากิจกรรม 
4. ดา้นอารมณ์ คือ การท่ีผูเ้รียนรู้สึกตอ้งการและยินดีท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้ท่ีมี

ความหมายต่อตนเอง การมีส่วนร่วมดา้นอารมณ์มกัจะดาเนินควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ดา้น
ร่างกาย สติปัญญาและสังคม 

ทฤษฎกีารเรียนการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s Theory of Instruction) 
 เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเรียนการสอนท่ีเน้นการค านวณ มีใจความวา่ การ

เรียนการสอนท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ โครงสร้างของเน้ือหาสาระ 
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ การหยัง่รู้โดยการคาดคะแนนจากประสบการณ์อย่างมีหลกัเกณฑ์และ
แรงจูงใจท่ีจะเรียนเน้ือหานั้น นอกจากน้ียงัให้แนวคิดว่ามนุษยส์ามารถเรียนหรือคิดเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ได ้3 ระดบั คือ 

1. ระดบัท่ีประสบการณ์ตรงและสัมผสัได ้เช่น ผูเ้รียนรวมของ 4 ช้ินกบัของ 5 ช้ิน เป็นของ 
9 ช้ิน ซ่ึงเป็นการสัมผสัท่ีเป็นรูปธรรม 

2. ระดบัการใชภ้าพเป็นส่ือในการมองเห็น เช่น ผูเ้รียนดูภาพรถ 4 คนั ในภาพแรก ดูภาพรถ 
5 คนัในภาพท่ีสอง และดูภาพรถรวม 9 คนั ในท่ีน้ีผูส้อนวางแผนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 

3. ระดบัของการสร้างความสัมพนัธ์และใชส้ัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถเขียน
สัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีเห็นในระดบัท่ีสองหรือส่ิงท่ีสัมผสัในระดบัท่ีหน่ึง เช่น การเขียน 4+5 =9 เป็น
สัญลกัษณ์แทนภาพในระดบัท่ีสอง 
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ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มีหลกัการท่ีส าคญั ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็น

ผูก้ระท าและสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนกัจิตวิทยาของกลุ่มการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีความเห็น
แตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือ
พื้นฐานของกลุ่มการสร้างความรู้ดว้ยตนเองซ่ึงมีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ จากทฤษฎีพฒันาการ
ทางเชาวปั์ญญาของพีอาเจต์และวีก็อทสก้ีทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง จึงแบ่งออกเป็น 2 
ทฤษฎี ดงัน้ี  

1. Cognitive construtivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของพีอาเจต์ ทฤษฎีน้ีถือว่าผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าและเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ข้ึนในใจเองปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญา
ข้ึนเป็นเหตุให้ผูเ้รียนปรับความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่ให้เขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่เกิดความ
สมดุลทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ 

2. Social construtivism เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของวีก็อทสก้ีซ่ึงถือ
วา่ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรืองาน ในสภาวะสังคมซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัและขาดไม่ได ้ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปรความเขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน 

กจิกรรมการสอนแบบ learning by doing   
นกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความเช่ือปรัชญาการศึกษาน้ีคือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 

เป็นผูน้ านักปราชญ์ซ่ึงเช่ือว่ามนุษย์จะต้องปรับตวัเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด จึงมีวลีท่ีแพร่หลายและ
น ามาใชใ้นการจดัการศึกษาคือ “Learning by doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง” แนวคิด
ของจอห์น ดิวอ้ี คือปรัชญาของ จอห์น ดิวอ้ี เป็นปรัชญาท่ียกย่องประสบการณ์ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้
จากการกระท าในสถานการณ์จริง การศึกษาตามทศันะของจอห์น ดิวอ้ีคือ ความเจริญ งอกงามทั้ง
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง เป็น
การจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์
จริงและการแกปั้ญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า 
ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น โดยการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช ้
บางคร้ังก็เรียกวธีิสอนน้ีวา่การสอนแบบวทิยาศาสตร์ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พรพิศ ศรีชาคา ( 2548 : 65-68) ไดศึ้กษากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทาง 

คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม เร่ิมจากท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา ก าหนด
แนวคิดในการแทนสถานการณ์ปัญหาดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หาผลลพัธ์เชิงคณิตศาสตร์
จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการแปลความหมายของผลลพัธ์เชิงคณิตศาสตร์กลบัไปอธิบาย
สถานการณ์ปัญหาเร่ิมต้นโดยมีครูท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติักิจกรรม หมุนเวียนไปดูการปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มต่างๆใช้ค  าถามกระตุน้
นกัเรียนและแนะน าเท่าท่ีจ  าเป็น ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสามารถสอบผา่นเกณฑ์มีจ  านวน
มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ท่ีระดบันยัส าคญั .01 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา มีเจตคติ
ต่อวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

ชยัยทุธ บุญธรรม ( 2549 : 115-116) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
เนน้ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบคน้พบ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงชุดการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการ
สอนแบบคน้พบ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้บทบาทนกัเรียนเป็นส าคญัโดยแบ่งนกัเรียนเป็น
กลุ่มแบบคละความสามารถให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือกนัท างาน มี
ความรับผิดชอบและยอมรับความสามารถของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ครูเป็นเพียงผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบคน้พบโดยใชชุ้ดการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียวสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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บทที ่3  ระเบียบวธิีวจิัย 

ประชากร นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาการบญัชี    วทิยาลยั

เทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 

กลุ่มตัวอย่าง นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 501ช วทิยาลยั

เทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ จ านวน  33  คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา ตวัแปรอิสระ   กิจกรรมการสอนแบบ learning by doing 

 ตวัแปรตาม      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระบบบญัชีเด่ียวและสินคา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
-  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
-  ใบงานหน่วยท่ี 5 เร่ืองการตีราคาสินคา้คงเหลือ 
-  กิจกรรมการสอนแบบ learning by doing  

การรวบรวมข้อมูล 

1. ช้ีแจงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยท่ี 5 เร่ืองการตีราคาสินคา้คงเหลือ 
2. ทดสอบก่อนการเรียนดว้ยแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 10 ขอ้ 

  3.    ผูส้อนอธิบายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมตีราคาสินคา้ไม่ใช่เร่ืองยาก   ให้

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ  1.คน้   2.ควา้  3.คิด  4.คาย  5.คณะ 

 4. ให้นักเรียนท ากิจกรรม 5 ค โดยเร่ิมจากการให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง

การตีราคาสินคา้จากหนงัสือเรียน หอ้งสมุด และอินเตอร์เน็ต ตามความสะดวก 

 5.  มอบใบงานใหผู้เ้รียนท าตามความเขา้ใจท่ีไดศึ้กษามา 

 6.  สุ่มผูเ้รียนเพื่อน าเสนอผลลพัธ์ท่ีท าไดจ้ากใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 7.  ใหผู้เ้รียนจบักลุ่มเพื่อท าใบงานสรุปเร่ืองการตีราคาสินคา้คงเหลือพร้อมส่งตวัแทนกลุ่ม

น าเสนอ 

8.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียน จ านวน 10  ขอ้ 

 9.  ครู – นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน- หลงัเรียน 

 10. วเิคราะห์การท าแบบทดสอบของนกัเรียนเพื่ออธิปรายผลการวจิยั 
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ร้อยละ (Percentage)  เป็นค่าสถิติใชใ้นการคิดจ านวนผูท้  าคะแนนไดใ้นแต่ละช่วงคะแนน 

เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 33 คน จากสูตรต่อไปน้ี 

เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าคะแนนไดใ้นแต่ละช่วงคะแนน 

   N แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
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  บทที ่4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการทดสอบความรู้นกัเรียนก่อนการเรียน ดว้ยวธีิ learning by doing ปรากฏ วา่นกัเรียน

ส่วนใหญ่มีคะแนน อยูใ่นระหวา่ง 1-4 คะแนน (ปรับปรุง) คิดเป็นร้อยละ 81.82 ระดบั 5-6 คะแนน 

(พอใช)้ คิดเป็นร้อยละ 18.18 และไม่มีนกัเรียนสามารถท าคะแนนไดใ้นระดี ดีมาก  เม่ือน า

นวตักรรมการเรียนการสอนโดยใชด้ว้ยวธีิการสอน learning by doing หลกั 5 ค มาใช ้ปรากฏวา่ 

นกัเรียนมีคะแนนระดบั 5-6 คะแนน (พอใช)้ คิดเป็นร้อยละ 21.21 คะแนน 7-8 คะแนน (ดี) คิดเป็น

ร้อยละ 60.61 และมีคะแนนระดบั 9-10 คะแนน (ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 18.18  รายละเอียดดงัตาราง 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามคะแนนทีส่อบ 

 

 

 

 

 

 

การใชน้วตักรรมการสอนดว้ยวธีิการสอน learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี

ข้ึน อีกทั้งยงัท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานและท าให้ผูส้อน

สามารถอธิบายถึงหลกัการไดง่้ายข้ึนใชร้ะยะเวลาในการการบรรยายนอ้ยลง เพิ่มในส่วนของการท า

แบบฝึกหดัในชั้นเรียนมากข้ึน ผูเ้รียนจึงไม่ตอ้งมีการบา้นอีกดว้ย 

 

 

คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

9-10 0 0 6 18.18 

7-8 0 0 20 60.61 

5-6 6 18.18 7 35.71 

1-4 27 81.82 0 0 

รวม 33 100 42 100 
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บทที ่5  สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
  ผลจากการวิจยัโดยใช้กิจกรรมสอน learning by doing ดว้ยหลกั 5 ค มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 
เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถท าคะแนนหลงัเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน 100% ผูเ้รียนจ านวน 60.61% 
สามารถท าคะแนนหลงัเรียนไดอ้ยูใ่นระดบัดี อีกทั้งยงัท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนมี
บรรยากาศท่ีสนุกสนานและท าให้ผูส้อนสามารถอธิบายถึงหลกัการไดง่้ายข้ึนใชร้ะยะเวลาในการ
การบรรยายนอ้ยลง เพิ่มในส่วนของการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ดงัน้ี 

พรพิศ ศรีชาคา ท่ีไดศึ้กษากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม เร่ิมจากท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา ก าหนดแนวคิด
ในการแทนสถานการณ์ปัญหาด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หาผลลพัธ์เชิงคณิตศาสตร์จาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการแปลความหมายของผลลพัธ์เชิงคณิตศาสตร์กลบัไปอธิบาย
สถานการณ์ปัญหาเร่ิมต้นโดยมีครูท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติักิจกรรม หมุนเวียนไปดูการปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มต่างๆใช้ค  าถามกระตุน้
นกัเรียนและแนะน าเท่าท่ีจ  าเป็น ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสามารถสอบผา่นเกณฑ์มีจ  านวน
มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ learning by doing เป็นการจดักิจกรรมท่ีตอ้งเนน้
ใหผู้เ้รียนศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเองจึงควรมีการเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีใหเ้หมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  ควรมีการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing ไปใชใ้นรายวชิาอ่ืน ๆ 
  
การน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ส่งผลงานวจิยัไปแลกเปล่ียนกบัสถานศึกษาต่าง ๆ 
2. น างานวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนวชิาอ่ืน 
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