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ค าน า 
 

การวิจยัฉบบันีเ้พ่ือท่ีจะศกึษาแนวทางการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการ
จดัแสดงสินค้าซึง่จะเป็นการสอนนกัเรียน ปวช. 2 ห้อง 502  ในภาคเรียนท่ี 2/2558  โดยใช้วิธีการ
เรียนแบบร่วมมือวิธี learning by doing  เป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยมีผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง เป็นของการเรียนรู้โดยการกระท า หรือ learning by doing ทฤษฎีนีเ้ป็นท่ียอมรับทัว่
โลก ซึง่รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ โดยเปล่ียนบทบาท
จาก “ผู้ รับ” มาเป็น “ผู้ เรียน”  และ บทบาทของ “ ครู” เป็น ผู้ถ่ายทอดข้อมลู มาเป็น “ผู้จดั
ประสบการณ์การเรียนรู้”  ให้ผู้ เรียนได้ปรับบทบาทนี ้ เท่ากบัเป็นการเปล่ียนจดุการเรียนรู้  ซึง่จะ
สง่ผลให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้โดย รู้จกัการศกึษาค้นคว้า คดิวิเคราะห์และน าเสนอความรู้ด้วย
ตนเองมากขึน้ 

ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ความพยายามในพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยให้
นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการร่วมกนัคิด  ร่วมกนัท าในการพฒันาส่ือการเรียนรู้จะเป็นต้นแบบอนั
ส าคัญยิ่งท่ีจะยกระดับการเรียนการสอนวิชาการจัดจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึน้ตอ่ไป 

 
 
         นางสาวพรทรัพย์    รักมิตร 
          ผู้ท าวิจยั 
                                                20  มีนาคม  2558 
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ความเป็นมาของปัญหา 

            ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้าในระดับปวช.2 สาขาการตลาด  เป็นวิชาท่ีมี
ลกัษณะรายวิชาท่ีเน้นการเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบโฆษณา  การส่งเสริมการขายโดยเน้นการ
ออกแบบตกแต่งร้านค้าปลีก  การจัดวางสินค้าและรูปแบบบริการภายในกิจการร้านค้าปลีก  
นกัศกึษาสามรถท าปฏิบตักิารจดัแสดงออกแบบร้านค้าได้จริง   ในช่วงแรกได้จดัการเรียนการสอน
แบบบรรยายเน้นผู้สอนเป็นหลักส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดความเบื่อหน่าย    ไม่ต่ืนเต้น         
ไม่น่าสนใจ  ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ค่อยดีไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนไม่ดีเท่าท่ีควร   ผู้ วิจัยจึงต้องมีการปรับกระบวนการในการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้เพิ่มขึน้  ดงันัน้ผู้สอนจึงต้องการท่ี
จะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กับผู้ เรียนผลการเรียนท่ีดีขึน้  จึงใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีผู้ เ รียนเป็น
ศนูย์กลางโดยมีแนวคิดมาจากแนวคิดของ จอห์น  ดิวอี ้(John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเร่ืองของ
การเรียนรู้โดยการกระท าหรือ learning by doing    ทฤษฎีนีเ้ป็นท่ียอมรับทัว่โลก  ซึ่งรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติ เปล่ียนบทบาทจาก “ผู้ รับ” มาเป็น 
“ผู้ เรียน” และบทบาทของ“ครู” เป็นผู้ ถ่ายทอดข้อมูลมาเป็น“ผู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้”  ให้
ผู้ เรียนได้ปรับบทบาทนี ้เท่ากับเป็นการเปล่ียนจุดการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ ท่ีต้องศึกษา
และถ่ายทอดความรู้ออกมาด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดบั ปวช.2 สาขางานการขายห้อง 502 ให้มี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการสอน “แบบ learning by doing  ”  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่ง 
  นกัเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 สาขางานการขาย ห้อง 502   
 

ระยะเวลาระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  

  ระยะเวลา  1 เดือน ตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 10-15 ภาคเรียนท่ี 2/2558  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แบบทดสอบการออกแบบจดัแสดงสินค้าก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 

1. ผู้สอนจดัการเรียนการสอนแบบอธิบายและบรรยายไปตามเนือ้หา เร่ืองการออกแบบ
การจดัแสดงสินค้า 

2. ทดสอบก่อนการเรียนด้วยใบงานเร่ืองการฝึกทกัษะการออกแบบการจดัแสดงสินค้า 
3. ผู้สอนอธิบายถึงกิจกรรมการเรียนการสอน learning by doing  โดยใช้หลกั 5 ค ให้ 

ผู้ เรียนได้เข้าใจ  1.ค้น  2.คว้า  3.คิด  4.คาย  5.คณะ 
4. ให้นกัเรียนท ากิจกรรม 5 ค โดยเร่ิมจากการให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัเร่ือง 

การออกแบบการจดัแสดงสินค้าจากหนงัสือเรียน ห้องสมดุ และอินเตอร์เน็ต ตาม
ความสะดวก 

5. มอบใบงานการฝึกทกัษะการออกแบบการจดัแสดงสินค้าให้ผู้ เรียนท าตามความ
เข้าใจท่ีได้ศกึษามา 

 6.  ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานการออกแบบการจดัแสดงสินค้าตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
             7.  เปรียบเทียบผลการสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียนแล้วน ามาสรุปผลวิเคราะห์ผลการวิจยั 
 
ผลการศึกษา 

 จากการทดสอบความรู้นกัเรียนก่อนการเรียน ด้วยวิธี learning by doing ปรากฏว่า
นกัเรียนสว่นใหญ่มีคะแนน อยู่ในระหว่าง 1-4 คะแนน (ปรับปรุง) คิดเป็นร้อยละ 81.82 ระดบั 5-6
คะแนน (พอใช้) คิดเป็นร้อยละ 18.18 และไม่มีนกัเรียนสามารถท าคะแนนได้ในระดี ดีมาก  เม่ือ
น านวตักรรมการเรียนการสอนโดยใช้ด้วยวิธีการสอน learning by doing มาใช้ ปรากฏว่า 
นกัเรียนมีคะแนนระดบั 5-6 คะแนน (พอใช้) คิดเป็นร้อยละ 21.21 คะแนน 7-8 คะแนน (ดี) คิด
เป็นร้อยละ 60.61 และมีคะแนนระดบั 9-10 คะแนน (ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 18.18  รายละเอียด
ดงัตาราง 
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ตาราง  แสดงจ านวนนกัเรียนจ าแนกคะแนนท่ีทดสอบ 
 

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 33 100.00 33 100.00 

สรุปผล  

 การใช้นวตักรรมการสอนด้วยวิธีการสอน learning by doing มีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ อีกทัง้ยงั
ท าให้กระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียนมีบรรยายท่ีสนกุสนานและท าให้ผู้สอนสามารถอธิบาย
ถึงหลกัการได้ง่ายขึน้ใช้ระยะเวลาในการการบรรยายน้อยลง เพิ่มในสว่นของการท าแบบฝึกหดัใน
ชัน้เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนจงึไม่ต้องมีการบ้านอีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะ 
 นวตักรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน learning by doing  เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีชว่ยท า
ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ดงันัน้ ควรใช้นวตักรรมนีก้บัเนือ้หาหนว่ยอ่ืนๆ และควร
น านวตักรรมวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ มาทดลองใช้กบัการเรียนการสอนวิชาการจดัแสดงสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


