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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย

สมัยอยุธยา ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดแบบ
ฝึกทักษะ เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกทักษะ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – 
หลังเรียน และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการวิจัยดังนี้ 

        ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยอยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 3.36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.32  ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของ
ความเข้าใจในบทเรียน เท่ากับ 47.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 25) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคนคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มี
ความก้าวหน้าหลังจากการพัฒนาอย่างเข้มข้นสูงขึ้นทุกคน 

             2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขา
งานช่างยนต์ที่มีต่อการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ  พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมในการเรียนการสอนของครู 
ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  รองลงมา คือ ความยากง่าย – 
ของเนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50   ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น ผู้เรียนจึงมี



ความพึงพอใจในระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.46 และในล าดับท้ายสุดคือ ความเหมาะสมของเวลาในการ
จัดกิจกรรม โดยนักเรียนมีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 4.40 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มี
ความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงว่าด้วย
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน ทั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคล
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่ง
อารยธรรมที่ส าคัญของโลก    

 วิชาประวัติศาสตร์  เป็นวิชาที่ว่าด้วยพฤติกรรมหรือเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ร่องรอยที่
คนในอดีตสร้างเอาไว้  เป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือ  การเข้าใจสังคมในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุด  เพ่ือน ามาเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
สังคมมนุษย์ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สังคมมนุษย์ในปัจจุบันล้วนเป็นผล
มาจากการกระท าของมนุษย์ในอดีต และอาจส่งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การศึกษาอดีตของ
สังคมมนุษย์ คือ ความพยายามเข้าใจปัจจุบันโดยอาศัยวิธีการสืบค้นเรื่องราวอย่างเป็นระบบจากร่องรอยหลักฐาน
ที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งเรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ความ
รัก และความภูมิใจในชาติของตน เข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ กัน และ
ที่ส าคัญผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐาน
ที่หลากหลาย ได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน การเล่าเรื่อง และการน าเสนออย่างมีเหตุผล อันเป็นกระบวนการสร้าง
ภูมิปัญญาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และ



ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการ
จัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะ
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา มี
ความพึงพอใจในระดับ 3.00 ขึ้นไป 
 
นิยามศัพท ์
 1. ประวัติศาสตร์ชาติไทย หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณีย
กิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะ 
 4. ชุดฝึกทักษะ หมายถึง  แบบฝึกหัดที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าเพ่ือทบทวนความรู้หลังการ
เรียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ค าอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 



การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษาท าให้นักวิชาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างก็ตื่นตัวที่จะพัฒนางาน
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนในทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างก็พยามยามที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ แต่
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเรียนรู้กันนั้นครูผู้สอนซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการจักการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
จ าเป็นต้องปฏิรูปการสอนของตนเองเสียก่อน ดั้งนั้นครูผู้สอนจึงต้องจึงต้องพยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้กับระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ นั้นมีหลานประเภท
แตกต่างกันออกไป 
 ความหมายของนวัตกรรมทางการเรียนการสอน (Educationla Innovation) 
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 565) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า หมายถึงสิ่งที่ท าขึ้น
ใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น 
          ทิศนา แขมมณี (2548 : 418) ได้ขยายความหมายของนวัตกรรมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2525 ออกไปว่าสิ่งท าขึ้นใหม่ ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิค
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัเชดท าข้ึนใหม่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา 
          สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 9) กล่าวว่านวัตกรรมการเรียนการสอนคือสื่อการสอนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยผ่าการผลิต การทดลองใช้ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้วจึงนาไปใช้จริงอย่างได้ผล 
          ชนาธิป พรกุล (2537 : 59) อธิบายว่าการเรียนการสอน (Educationla Innovation) คือ สิ่งที่น าเข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
          พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000 : 618) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม
ไว้ว่า การริเริ่มใช้สิ่งของ ความคิด หรือแนวทางใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆขึ้นมา 
          สรุปได้ว่านวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการ
สอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ 
ที่เก่ียวกับการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก 
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มี
ขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า และสิ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 



 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนอง
ด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่ อไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
 กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
สิ่งจูงใจในด้านต่างๆเม่ือได้รับการตอบสนอง 
 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ใน
ทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่
ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 
 สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือ
เป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหาก
ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ทองเจือ เสาเวียง (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนส าหรับครู 
รายวิชาคณิตศาสตร์  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การใช้ชุดการสอนส าหรับครู สูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ปฏิญญา  เกตุแก้ว ( 2550:  บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ พบว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เน้นการบูรณาการ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  93.20/80.79  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  
ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เน้นการบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อน



เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความคิดเห็นต่อชุดฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เน้นการบูรณาการ  โดยรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก 
 3. พิพรรธ   ซื่อสัตย์ (2550 : บทคัดย่อ) พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบโดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่อง  การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  17.00  ซึ่งมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.67   เมื่อน าไปค านวณหาค่า T   ในตารางนั้นคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่ามากกว่า ทดสอบก่อนเรียน มีค่าสถิติที่ได้  เท่ากับ   7.50 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากร 
 ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก จ านวน 300  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ จ านวน 40 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 1. ชุดแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขางานช่างยนต์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 
การสร้างเครื่องมือ 
 สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขางานช่างยนต์  นั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 3. ศึกษาหลักการและแนวคิดการสร้างชุดแบบฝึกทักษะ 
 4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเลือก
สื่อประกอบการสอนเช่น สื่ออิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและภาพข่าวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาเรียน 
 5. จัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยมีการจัดท าใบงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติในช่วงเวลาด าเนินการวิจัย 



 6. น าแบบฝึกปฏิบัติไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
โดยผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของข้อสอบตรงตามวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ คือ 1.00 
 
การจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
 1. จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา แบบทดสอบ
ก่อนเรียน เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวน 15 ข้อ และ แบบทดสอบหลังเรียน เป็น
ข้อสอบอัตนัยแบบบรรยาย จ านวน 5 ข้อ 
 2. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญคิดเป็น +1 , 0 และ -1 แล้วน ามาผลคะแนน
นั้นมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบตามเกณฑ์ที่บุไว้ โดยในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยอยู่ในระดับ 
0.67 – 1.00 
 3. น าแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มประชากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 จ านวน 5 คน 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มประชากรแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความยาก – ง่าย ของข้อสอบเป็นรายข้อ (p) โดยมีค่าที่
ยอมรับได้อยู่ที่ 0.2 – 0.8 และหาค่าการจ าแนก ( r) โดยใช้สูตรความเชื่อมั่น KR – 20 ของ Kruder Richardson 
โดยเกณฑ์ในการจ าแนกต้องมากกว่า 0.2 ขึ้นไปจึงยอมรับได้ 
 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขางานช่างยนต์ตามกระบวนการสร้างและ
หาคุณภาพของแบบทดสอบ เพ่ือให้ได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตร แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาศึกษาพุทธศักราช 
2556 สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ถ้าตอบถูกได้ 
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 10 ข้อ 
 3. ให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ เท่ากับ 0.5 ได้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.0   จ านวนทั้งสิ้น 10 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 5 คน น าคะแนนที่ได้ มา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ความยากง่าย (p) ของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.8 และค่าความเชื่อมั่น 
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดแบบฝึกทักษะ 
 2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนจากหนังสือ เอกสารที่ เกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถาม 



 3. สร้างแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่สร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามรายข้อ โดยพิจารณาระดับความเหมาะสมในภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญ 
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป  จึงจะถือว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสม 
 6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
 1. อธิบายจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบ
แนวทางในการเรียนรู้ว่าจะต้องมีเกณฑ์และการวัดผลอย่างไร พร้อมวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการโดยทดสอบก่อนเรียน ( Pre test) หลังจากนั้นด าเนินการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ และ
ชุดการสอน โดยมีระยเวลาในการด าเนินการตามที่ผู้สอนได้ระบุไว้ 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้น โดยท าการสอน
เรื่อง  เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จ านวนหน่วยละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา  ของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้ชุดแบบฝึกปฏิบัติเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จัดทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้หลังเรียน 
 5. ผู้ศึกษาน าคะแนนมาหาค่าและแปลผลจากข้อมูลที่ได้ 
 6. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนรู้ น า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ตรวจนับคะแนนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 7. เก็บรวบรวมแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด  แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบทดสอบ  น าข้อมูลจากแบบทดสอบท้ังหมดไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 งานวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยารายวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  
สาขางานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 2 ตอน ดังนี้ 



 ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่อง  ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยอยุธยา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 

ล าดับที่ 
ทดสอบก่อนเรียน 

(10) 
ทดสอบหลังเรียน 

(10) 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1. 4 40 8 80 

2. 3 30 7 70 

3. 5 50 9 90 
4. 3 30 8 80 

5. 2 20 7 70 

6. 4 40 9 90 

7. 3 30 8 80 

8. 5 50 10 100 

9. 2 20 8 80 

10. 3 30 7 70 

11. 4 40 9 90 

12. 5 50 9 90 

13. 3 30 8 80 

14. 4 40 7 70 

15. 3 30 8 80 

16. 5 50 10 100 

17. 4 40 8 80 

18. 2 20 9 90 

19. 3 30 9 90 

20. 4 40 10 100 

21. 3 30 9 90 

22. 5 50 8 80 

23. 3 30 9 90 

24. 2 20 7 70 



 
ล าดับที่ 

ทดสอบก่อนเรียน 
(10) 

ทดสอบหลังเรียน 
(10) 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
25. 4 40 8 80 

26. 3 30 9 90 

27. 4 40 8 80 

28. 3 30 7 70 

29. 5 50 9 90 

30. 2 20 8 80 

31. 3 30 7 70 

32. 4 40 9 90 

33. 4 40 8 80 

34. 3 30 8 80 

35. 2 20 7 70 

36. 4 40 9 90 

37. 3 30 8 80 

38. 2 20 7 70 

39. 4 40 10 100 

40 3 30 9 90 

 
ตารางที่ 2 ร้อยละความก้าวหน้าความเข้าใจในบทเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะ 

คะแนนเฉลี่ย 
 ก่อนเรียน (x1) 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน (x2) 

x2-x1 ร้อยละความก้าวหน้า 

3.36 8.32 4.74 47.4 
 จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.36 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.32  ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของความเข้าใจในบทเรียน เท่ากับ 47.4 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 25) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุก
คนคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีความก้าวหน้าหลังจากการพัฒนาอย่างเข้มข้นสูงขึ้น
ทุกคน 



 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  
สาขางานช่างยนต์ที่มีต่อการสอนแบบชุดฝึกทักษะ 
ข้อที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย  (  )      

1 ความยาก – ง่ายของเนื้อหาวิชา 4.63   
2 ความหลากหลายของกิจกรรมในการเรียนการสอน 4.50 
3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียน - ผู้สอน 4.46 
4 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 4.40 

 จากตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนโดยชุดฝึกทักษะ   พบว่า  ความหลากหลายของ
กิจกรรมในการเรียนการสอนของครู ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63  รองลงมา คือ ความยากง่าย – ของเนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูได้น ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50   ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
บรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น ผู้เรียนจึงมีความพึงพอใจในระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.46 และในล าดับท้ายสุด
คือ ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม โดยนักเรียนมีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
 
สรุปผลอภิปรายข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเรื่องเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุด
แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขางานช่างยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระราม 6 เพ่ือ 1.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา รายวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  
สาขางานช่างยนต์ และ 2.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดแบบฝึก
ทักษะ  เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ 1). ชุดแบบฝึกทักษะ  2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลัง
เรียน 3.)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยอยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 3.36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.32  ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของความ
เข้าใจในบทเรียน เท่ากับ 47.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 25) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการ
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคนคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มี
ความก้าวหน้าหลังจากการพัฒนาอย่างเข้มข้นสูงขึ้นทุกคน 
 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขา
งานช่างยนต์ที่มีต่อการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ  พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมในการเรียนการสอนของครู ท า
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  รองลงมา คือ ความยากง่าย – ของ



เนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.50   ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น ผู้เรียนจึงมีความพึงพอใจ
ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.46 และในล าดับท้ายสุดคือ ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม โดย
นักเรียนมีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 4.40 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามจุดมุ่งหมายการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
3.36 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.32  ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของความเข้าใจใน
บทเรียน เท่ากับ 47.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 25) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการจัดการเรียน
การสอนด้วยชุดฝึกทักษะ ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า  
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคนคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีความก้าวหน้าหลังจาก
การพัฒนาอย่างเข้มข้นสูงขึ้นทุกคน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์และการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึก
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบชึดฝึกทักษะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองเจือ เสาเวียง (2545: 
บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนส าหรับครู รายวิชาคณิตศาสตร์  พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลัง การใช้ชุดการสอนส าหรับครู สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ปฏิญญา  
เกตุแก้ว ( 2550:  บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ พบว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและ
ร้อยละที่เน้นการบูรณาการ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  93.20/80.79  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เน้นการบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความคิดเห็นต่อชุดฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละที่เน้นการบูรณาการ  โดยรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก และ พิพรรธ   ซื่อสัตย์ (2550 : บทคัดย่อ) พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบโดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่อง  การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  17.00  ซึ่งมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.67   เมื่อน าไปค านวณหาค่า T   ในตารางนั้นคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่ามากกว่า ทดสอบก่อนเรียน มีค่าสถิติที่ได้  เท่ากับ   7.50  
 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1 สาขา
งานช่างยนต์.ที่มีต่อการสอนแบบชุดฝึกทักษะ  พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมในการเรียนการสอนของครู 
ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  รองลงมา คือ ความยากง่าย – 
ของเนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย



ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50   ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น ผู้เรียนจึงมีความ
พึงพอใจในระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.46 และในล าดับท้ายสุดคือ ความเหมาะสมของเวลาในการจัด
กิจกรรม โดยนักเรียนมีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 4.40 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญวดี  ทองมี ( 2554 
: บทคัดย่อ) การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไทรงาม พบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไทรงาม ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.56/80.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อน
เรียน 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 ต่อครูผู้สอน 
 หลังจากได้ท าการวิจัย ท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีใน
รายวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติเป็นหลัก เช่น ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  เป็นต้น ผู้วิจัย 
จึงขอเสนอแนะต่อครู และผู้สอน คือ ควรจะเน้นการฝึกทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการบันทึก
พฤติกรรมการเรียน ทั้ง 3 ด้าน ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการน าผลไป
พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงคุณภาพนักเรียนให้ตรงตามสมรรถนะการเรียนรู้ และพยายามสอดแทรกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนจากสถานการณ์จริง  
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