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ค าน า 
 
 เน่ืองจากวิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) เป็นรายวิชาท่ีจะต้องท าการเรียน
การสอนตามหลงัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ซึ่งในลกัษณะของการเรียนการสอนบางครัง้อาจมีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
เสมอ และตรงกับแนวความคิดของผู้สอนในครัง้นี ้ท่ีต้องการท าการเรียนการสอนตามนโยบาย             
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และท าการเรียนการสอนแบบกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
 ทัง้นีผู้้ วิจยัได้จดัท างานวิจยักับนกัเรียนห้อง 504ช จ านวน  24 คน เพ่ือท าการ
วดัผลโดยเร่ิมจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัผลเป็นรายบุคคล จากนัน้ท าการแบง่กลุ่ม
เรียนจากคะแนนของผู้ เรียน หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จสิน้ จึงจะท าการวดัผลอีกครัง้จากการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนและวดัผลเป็นรายบคุคลอีกครัง้ เพ่ือท าการสรุปผลการท างานวิจยัและ
ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัในชัน้เรียนนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนตอ่ไป 
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1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) เป็นรายวิชา            

ท่ีจะต้องท าการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ส าหรับการเรียนการสอนในครัง้นีผู้้สอนได้ท าการวดัผลผู้ เรียนจากแบบทดสอบ
ก่อน – หลงัเรียน จากวิธีการเรียนการสอนแบบแบง่กลุ่มเป็นส าคญั ซึ่งก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินงานวิจยั
ในครัง้นีจ้ าเป็นต้องให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือท าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เรียนทุกคน        
มาเป็นเกณฑ์หลักเพ่ือบงชีว้่าระดบัคะแนนของผู้ เรียนจะอยู่ในช่วงของผู้ ท่ีมีพืน้ฐานความรู้ใน   
ระดบัใด จากนัน้จงึท าการแบง่กลุ่มผู้ เรียนซึ่งในหนึ่งกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยผู้ เรียนท่ีอยู่ในช่อง
ของพืน้ฐานความรู้ในทกุ ๆ  ระดบั ให้สมดลุกนั และเม่ือท าการแบง่กลุ่มเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงท า
การเรียนการสอนตามปกติ แตจ่ะเน้นการท างานหรือกิจกรรมแบบกลุ่ม โดยให้ผู้ เรียนทกุคนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานหรือกิจกรรมร่วมกัน และเม่ือการเรียนการสอนจบภาคเรียนจึงจะท าการ
วดัผลผู้ เรียนอีกครัง้ด้วยแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือน ามาสรุปผล 

 ทัง้นีก้ารเรียนการสอนในลักษณะเช่นนีผู้้ สอนได้คาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้น       
ให้ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานความรู้ในระดบัอ่อนนัน้ จะได้รับความรู้จากการเรียนการสอนของผู้สอน และ
ได้รับจากการท างานแบบกลุ่มหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนท่ีไม่มี                
ความสนใจในการเรียน หรือนกัเรียนท่ีมีพืน้ฐานความรู้ในระดบัอ่อน สามารถมีผลงานของตนเอง
มากกวา่การเรียนแบบตวัคนเดียว 

  
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 2.1   เพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอนแบบกลุม่เป็นส าคญั 
 2.2   เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการท างานหรือกิจกรรมร่วมกัน จากงานท่ีมอบหมายโดย

มุ้งหวงัวา่ผู้ เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
 2.3 เพ่ือชว่ยลดปัญหาการขาดสง่งานของผู้ เรียนท่ีไมมี่ความสนใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.4 เพ่ือเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนในวิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) 
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3. สมมตฐิานงานวิจัย 
 3.1 หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนได้น าผลคะแนน

ของแตล่ะบคุคลไปเปรียบเทียบกบัพืน้ฐานความรู้ท่ีตัง้ไว้ จากนัน้ได้แบบผู้ เ รียนเป็นกลุ่ม 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานความรู้ท่ีไม่เท่ากัน เพ่ือเน้นการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นส าคญั มีการมอบหมายงาน ท่ีต้องอาศยัการท างานร่วมกัน
อยา่งสม ่าเสมอ จนสามารถท าให้ผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่ได้รับการเรียนรู้ท่ีเทา่เทียมกนั  

 
4. ประโยชน์ของงานวิจัย 
 4.1 ปรับเปรียนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และน่าสนใจเน้นการเรียน

การสอนแบบกลุม่เป็นส าคญั 
 4.2 ผู้ เรียนได้มีการท างานหรือกิจกรรมรวมกัน สามารถแลกเปรียนความคิดเห็นกบัสมาชิก

ในกลุม่ จนสามารถได้ขอสรุปท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
 4.3 ผู้ เรียนท่ีไม่มีความสนใจในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายนัน้ จะถูกตระตุ้นให้สามารถ       

ท ากิจกรรหรืองานได้จากกลุ่มของตนเองเป็นส าคญั ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความเอาใจใส่
ในงานหรือกิจกรรมกลุม่ 

  
5. ขอบเขตงานวิจัย 
 5.1 ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือการวดัผลคะแนนของผู้ เรียน 
 5.2 ตัง้ เกณฑ์ของช่วงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเ รียนเ พ่ือท าการเปรียบเทียบ                      

พืน้ฐานความรู้ของผเูรียน 
 5.3 ท าการเรียนการสอนแบบแบง่กลุม่เป็นส าคญั 
 5.4 มอบหมายงานหรือกิจกรรม และบนัทกึผลการท างานแบบกลุม่ 
 5.6 ใช้แบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือสรุปผล 
 
6. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 6.1 กลุม่ตวัอยา่ง 
  6.1.1 กลุม่เป้าหมาย คือ นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.2 ห้อง 504ช จ านวน 24 คน 
 6.2 ระยะเวลา 
  6.2.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
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 6.3 วิธีการน าไปใช้ 
  6.3.1 ผู้สอนจดัท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 90 ข้อ  
  6.3.2 ผู้สอนท าการตัง้เกณฑ์การแบง่กลุม่จากผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

  6.3.3 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

  6.3.4 ผู้สอนท าการสรุปผลคะแนน และท าการแบง่กลุม่ ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
  6.3.5 ท าการเรียนการสอนโดยเน้นแบบกลุม่เป็นส าคญั 
  6.3.6 ผู้สอนท าการสงัเกตกุารท างานหรือกิจกรรมร่วมกนัของผู้ เรียน 
  6.3.7 หลงัจากท าการเรียนการสอนเป็นท่ีเรียบร้อยให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
    6.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  6.4.1 สงัเกตจุากพฤติกรรมการท างานหรือกิจกรรมกลุ่ม และการส่งงานของผู้ เรียน

และสรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และผลคะแนนสะสมของ
ผู้ เรียน 

 6.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
  6.5.1 วิเคราะห์จากตารางคะแนนแบบทดสอบและคะแนนสะสมของผู้ เรียนเพ่ือวัด

ระดบัผลการเรียนเป็นรายบคุคล 
 
7. ผลการวิเคราะห์งานวิจัย 
 7.1 การวิเคราะห์งานวิจยัจากตารางคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน และคะแนน

สะสมของผู้ เรียนเพ่ือวดัระดบัผลการเรียนเป็นรายบคุคล 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ 

คะแนน เกณฑ์ 
51 - 90 ดีมาก 
41 - 50 ดี 
31 - 40 พอใช้ 
0 - 30 ออ่น 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และผลเกณฑ์ของผู้เรียน 

แบบทดสอบกอ่นเรียน

90 คะแนน
1 นายพิพัฒน์พงศ์  สุดเยีย่มยิง่ 28 ออ่น
2 นางสาวอรญา  หนนุทอง 55 ดีมาก
3 นางสาวสายชล  แตงออ่น 39 พอใช้
4 นายฐิติพงศ์  พวงจนัทร์ 49 ดี
5 นางสาวฑิตติญา  ทวปีระยรู 32 พอใช้
6 นางสาวโสรยา  หมอ่มดา 36 พอใช้
7 นางสาวสุภสัสรา  ค าอ้าย 30 ออ่น

8 นายเมธา  แซเ่ล้า 26 ออ่น
9 นางสาวจิตราพร  ลายศิลา 38 พอใช้

10 นายทวศีกัดิ์  แตงเรือง 42 ดี
11 นางสาวฐิติมา  กนัวงค์ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ -

12 นายโกวทิย์  ทองขวญัแก้ว 61 ดีมาก

13 นายธีรวฒัน์  ศกัดิ์ประเสริฐศรี 29 ออ่น
14 นางสาวกญัญารัตน์  เดชจิตต์ 41 ดี
15 นางสาวกาญจนา  กนัหาไชย 50 ดี

16 นายศรายทุธ  ยานะด า 31 พอใช้
17 นายศภุกร  เช่ียวชาญ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ -
18 นายปณพล  พัฒโน 36 พอใช้
19 นายวชัรพล  มลคร 51 ดีมาก
20 นายภาคภมิู  ไชยะ 45 ดี
21 นายศิธร  ทองเล็ก 50 ดี
22 นายกฤษฎา  แจม่ศรีจนัทร์ 45 ดี
23 นายพัสกร  จนัทิมา ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ -
24 นางสาวกญัญารัตน์  นาคจาค 37 พอใช้

ล าดบัที่ ช่ือ - ช่ือสกลุ เกณฑ์
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ตารางท่ี 3  แสดงกา 
รแบ่งกลุ่มของผู้เรียน 

ล าดับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

90 คะแนน เกณฑ์ 

กลุ่มที่ 1 

1 นางสาวอรญา  หนนุทอง 55 พอใช้ 

2 นางสาวสายชล  แตงออ่น 39 ออ่น 

3 นายพิพฒัน์พงศ์  สดุเย่ียมยิ่ง 28 ดีมาก 

4 นางสาวฐิตมิา  กนัวงค์ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ - 

กลุ่มที่ 2 

1 นายโกวิทย์  ทองขวญัแก้ว 61 ดีมาก 

2 นางสาวกญัญารัตน์  เดชจิตต์ 41 ดี 

3 นางสาวจิตราพร  ลายศลิา 38 พอใช้ 

4 นายศภุกร  เช่ียวชาญ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ - 

กลุ่มที่ 3 

1 นายวชัรพล  มลคร 51 ดีมาก 

2 นางสาวฑิตตญิา  ทวีประยรู 32 พอใช้ 

3 นางสาวกญัญารัตน์  นาคจาค 37 พอใช้ 

4 นางสาวสภุสัสรา  ค าอ้าย 30 ออ่น 

กลุ่มที่ 4 

1 นายฐิตพิงศ์  พวงจนัทร์ 49 ดี 

2 นายกฤษฎา  แจม่ศรีจนัทร์ 45 ดี 

3 นายศรายทุธ  ยานะด า 31 พอใช้ 

4 นายพสักร  จนัทิมา ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ - 
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ล าดับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

90 คะแนน 
เกณฑ์ 

กลุ่มที่ 5 

    

1 นางสาวกาญจนา  กนัหาไชย 50 ดี 

2 นายภาคภมูิ  ไชยะ 45 ดี 

3 นายปณพล  พฒัโน 36 พอใช้ 

4 นายธีรวฒัน์  ศกัดิ์ประเสริฐศรี 29 ออ่น 

กลุ่มที่ 6 

    

1 นายศธิร  ทองเล็ก 50 ดี 

2 นายทวีศกัดิ ์ แตงเรือง 42 ดี 

3 นางสาวโสรยา  หมอ่มดา 36 พอใช้ 

4 นายเมธา  แซเ่ล้า 26 ออ่น 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลสรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และคะแนน
เก็บสะสม 

ล าดับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
แบบทดสอบก่อน

เรียน 

90 คะแนน 

แบบทดสอบ   
หลังเรียน 

90 คะแนน 

คะแนน         
เก็บสะสม 

40 คะแนน 

กลุ่มที่ 1 

1 นายบิ๊ก  สนเพ็ง 55 70 25 

2 นางสาวกมลชนก  ขดุสนัเทียะ 39 55 36 

3 นายพล  กีตา 28 51 24 

4 นางสาวจฑุามาศ  แคลนกระโทก ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ 0 

กลุ่มที่ 2  

1 นายคณุากร  ทรัพย์ประเสริฐ 61 77 34 

2 นายณฐัจกัร  แจ้งเจริญ 41 46 32 

3 นายจตเุมธ  แสงสกล 38 58 25 

4 นายเกรียงไกร  ทรัพย์คต ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ 0 

กลุ่มที่ 3  

1 นางสาวเรวดี  อายวุฒันะ 51 68 23 

2 นายมาวิน  ทบัทิมใส 32 60 30 

3 นางสาววรินยภุา  ไกรฤกษ์ 37 73 36 

4 นายไมล์  คงเมือง 30 70 25 

กลุ่มที่ 4  

1 นางสาวอารียา  อาจหาญ 49 69 31 

2 นายสรุพล  สีตลาภินนัท์ 45 48 23 

3 นายสทุธิพงษ์  ทบัฉ ่า 31 72 35 

4 ทวีศกัดิ์  วิเศษสิงห์ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ ไมไ่ด้ท าแบบทดสอบ 0 
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ล าดับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
แบบทดสอบก่อน

เรียน 

90 คะแนน 

แบบทดสอบหลัง
เรียน 

90 คะแนน 

คะแนนเก็บ
สะสม 

40 คะแนน 

กลุ่มที่ 5  

1 นางสาวสนุิสา  พนสั 50 82 37 

2 นายจิรวฒัน์  เน่ืองนสุนธ์ิ 45 44 19 

3 นายธงชยั  ป้อมหน ู 36 48 20 

4 นายปณุณวิช  ช้างทา่ถัว่ 29 55 23 

กลุ่มที่ 6  

1 นายประสิทธ์ิ  สาทอง 50 67 28 

2 นางสาวสิริขวญั  น้อยสงัข์ 42 86 39 

3 นางสาวสิทธิณี  แจม่อิ่ม 36 55 32 

4 นายวิวฒัณ์  เขียวแกร 26 43 23 

สรุปผลคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาทุกคน 40.5 61.8 28.5 

คิดเป็นร้อยละ 45.0 68.7 71.3 

 
หมายเหต ุ: คะแนนเก็บสะสม 40 คะแนน คือคะแนนผลงานและกิจกรรมท่ีผู้สอนหมอบหมายให้
ผู้ เรียนได้ท าระหว่างภาคเรียน ซึ่งจะสามารถวดัผลได้ว่าผู้ เรียนมีคะแนนสะสมเกิน 50 % เป็นส่วน
ใหญ่ 
 
8. สรุปสรุปผลการวิจัย 
 8.1 งานวิจยัในชัน้เรียนเร่ือง การเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นส าคญั ซึ่งแบบกลุ่มจากคะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) ถือว่าเกิดประโยชน์           
ต่อผู้ สอนและผู้ เรียน  เน่ืองจากผู้ สอนสามารถท าการเรียนการสอนแบบใหม่                           
ท่ีหลากหลายวิธีได้และท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความเบื่อในการเรียนการสอน และยัง
สามารถส่งผลให้ผู้ เรียนท่ีมีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีอยู่ในระดบัอ่อน ได้รับการ
กระตุ้นจากเพ่ือนในกลุม่ของตน จนสง่ผลให้มีผลคะแนนท่ีดีขึน้ตามล าดบั 
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 8.2 จากการสรุปผลคะแนนเฉล่ียของนกัศกึษาท่ีท าการวิจยั จ านวน 24 คน มีผลคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนรวมเฉล่ีย เท่ากบั 40.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัจากการท าวิจยัสามารถเปรียบเทียบผลได้กบัผลคะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียนรวมเฉล่ีย เท่ากบั 61.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.7 ของคะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งท าให้เห็นถึงผลลพัธ์ คือ ผู้ เรียนมีการพฒันาขึน้ และยงัส่งผล
ให้ผู้ เรียนมีคะแนนเก็บสะสมรวมเฉล่ีย เท่ากบั 28.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ของ
คะแนนเก็บสะสม  
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