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งานวจิัยหน้าเดียว 

เร่ือง                               ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวชิาลลีาศเพือ่สังคม 

                                      ระดับ   ปวส.2  ภาคปกติ   ปีการศึกษา 2559 

ผู้วจัิย         ช่ือ นายศักดิ์สิทธ์ิ   ปรเมศวร์โยธิน  ต  าแหน่งครูผูส้อน                                                                                       

                  วทิยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.ทีม่าของปัญหาและความส าคัญ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในขณะท่ีครูผูส้อนไดจ้ดัการเรียน   การสอน พบวา่ผูเ้รียน
แต่ละห้องมีความสนใจเรียนท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ ปวส.2/1 – 2/6 จากการประเมินผลและการเปรียบเทียบ   
การเรียนโดยการสังเกตุพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละหอ้ง ผูเ้รียนจะมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัโดยเปรียบเทียบ
จากแบบประเมินปลายภาคเรียน 

2.วถุัประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อพฒันารูปแบบดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนและผูส้อน 

2.2 เพื่อจดักลุ่มของผูเ้รียนให้เหมาะสมตามสาขาของผูเ้รียน 

3.วธีิด าเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

       - นกัศึกษาระดบั ปวส.2/1-2/6 จ  านวน 78 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

       - แบบประเมินผลชุดร่างคะแนนเก็บ(ใบแสดงผลการเรียน) 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

       - ชุดคะแนนเก็บระหวา่งเรียนและคะแนนสอบปลายภาค 

- 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยั 

        -  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 
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4. ผลการวจัิย 

จากแบบประเมินผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 โดยน ายอดของผูเ้รียนท่ีผา่นปกติและไม่ผา่นและรอ
การแกไ้ข ดงัในตารางเปรียบเทียบดงัน้ี 

ระดบัชั้น ปวส. 
ภาคปกติ 

จ านวน 
นกัศึกษา 

ผลการประเมิน 
ผา่นปกติ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 

ไม่ผา่นรอ 
การแกไ้ข 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

2/1 26 คน 4 คน 15.38 22 คน 84.61  

2/2 14 คน 13 คน 92.87 1 คน 7.14  

2/3 13 คน 9 คน 69.23 4 คน 30.76  

2/4 7 คน 6 คน 85.71 1 คน 14.28  

2/5 15 คน 13 คน 86.71 2 คน 13.33  

2/6 3 คน 3 คน 100. - 0  

รวม 78 คน 48 คน 61.51 30 คน 38.46  

 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

จากตารางเปรียบเทียบผลการเรียนวชิา ลีลาศ เพื่อสังคม ระดบั ปวส.2 ภาคปกติ ซ่ึงจะเปรียบเทียบเป็นสาขา
วชิาเอก ดงัน้ี 

 

5.1 ระดับช้ัน ปวส.2/1 สาขาช่างอุตสาหกรรม มีจ  านวน 26 คน มีผูผ้า่นปกติ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38(ต า) 
และผูท่ี้ไม่ผา่นรอการแกไ้ข 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61(สูงมาก) เห็นไดว้า่สาขาช่างอุตสาหกรรม มีความ
สนใจวชิา ลีลาศ ต ามาก (ผูไ้ม่ผา่นพบวา่ปัญหาการขาดเรียน ขาดความสนใจ และไม่เอาใจใส่) 

 

5.2 ระดับช้ัน ปวส. 2/2 สาขาการบัญชี  มียอดผูม้าเรียน 14 คน มีผูผ้่านปกติ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.87        
(ดีมาก) และผูท่ี้ไม่ผ่านรอการแกไ้ข 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 จะเห็นไดว้่า ผูเ้รียนสาขาการบญัชีมีความ
สนใจและตั้งเรียนดีมาก (ตรวจสอบแลว้พบวา่ผูม้าผา่น 1 คน มีปัญหาดา้นสุขภาพ) 
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5.3 ระดับช้ัน ปวส.2/3 สาขาคอมพิวเตอร์  มียอดผูเ้รียน 13 คน มีผูผ้่านปกติ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23     
(ปานกลาง) และผูไ้ม่ผา่นรอการแกไ้ข 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 (ปลานกลาง) จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนสาขา
คอมพิวเตอร์ มีความตั้งใจเรียนวชิา ลีลาศ อยูใ่นระดบั ดี (ผูไ้ม่ผา่นพบวา่มีปัญหาดา้นการขาดเรียน) 

 

5.4 ระดับช้ัน ปวส.2/4 สาขาการบัญชี (ม.6) มียอดผูเ้รียน 7 คน มีผูผ้่านปกติ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71       
(ดีมาก) และผูท่ี้มาผา่นรอการแกไ้ข 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 (ต ่า) ผลการวิจยัผลการเรียนสาขาน้ีมีความ
ตั้งใจดีมาก (ผูท่ี้ไม่ผา่น 1 คน ตรวจสอบแลว้พบวา่มีปัญหาดา้นครอบครัว) 

 

5.5 ระดับช้ัน ปวส.2/5 สาขาคอมพิวเตอร์ (ม.6) มีจ  านวน 15 คน มีผูผ้า่นปกติ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66  
(ดีมาก) และผูท่ี้ไม่ผา่นรอการแกไ้ข 2 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 (ต ่า) ผลการวิจยัพบวา่ผูเ้รียนสาขาน้ี มีความ
ตั้งใจเรียน ดีมาก (ผูม้าผา่น 2 คน มีปัญหาดา้นการมาเรียน) 

 

5.6 ระดับช้ัน ปวส.2/6 สาขาการโรงแรม  มีจ  านวน 3 คน มีผูผ้่านปกติจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100           
(ดีมาก) และผูท่ี้มาผา่นรอการแกไ้ข 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ผลการวจิยัสาขาการโรงแรมสนใจเรียนดีมาก 

 

5.7 เมื่อรวมจ านวนผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. 2/1-2/6 มีจ  านวน 78 คน มีผูผ้่านปกติรวมยอดจ านวน 48 คน         
คิดเป็นร้อยละ 61.51 (ปลานกลาง) และผูท่ี้ไม่ผา่นรอการแกไ้ขจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 (สูง) 

 

6.ปัญหาและอุปสรรค 

6.1 ผูเ้รียนขาดเรียนมีปัญหาดา้นสุภาพ 

6.2 ผูเ้รียนไม่สนใจและตั้งใจเรียน 

6.3 ผูเ้รียนมาปฏิบติัจริงในบางกลุ่ม 
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7.แนวทางแก้ไข 

7.1 ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมีปัญหาดา้นสุขภาพ อาจารยใ์หน้กัศึกษาท างานอ่ืนทดแทน 

7.2 ผูเ้รียนไม่สนใจและตั้งใจเรียนเม่ือท าการแกไ้ข อาจารยใ์ห้เรียนใหม่และท าการทดสอบโดยให้อยูภ่ายใน 
เวลาท่ีก าหนด 

7.3 ใชแ้นวทางแกไ้ขตามแบบ ขอ้ 6.2  

 

 

8. ข้อคิดเห็น 

                 ตามงานวจิยัหนา้เดียวเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชา ลีลาศเพื่อสังคมนั้นจะเห็นไดว้า่นกัศึกษา
หอ้งท่ีไม่ผา่นปกติรอการแกไ้ขมาท่ีสุดคือ ระดบัชั้น ปวส.2/1 สาขาช่างอุตสาหกรรม เป็นเพราะตวัผูเ้รียน
ไม่สนใจและจดัเรียนร่วมมากเกินไป ควรจดัแยกห้องเรียนเพื่อให้นกัศึกษาจะไดก้ลา้ท่ีจะแสดงออกดา้น
การเตน้ร าหรือควรจดัในส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการตามแบบแนวทางประเพณีนิยม 

                  งานวจิยัหนา้เดียวเร่ืองน้ียงัท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการปรับปรุงแกไ้ขผลการเรียนการศึกษา
ในคร้ังต่อไปและงานวจิยัน้ียงัสามารถน าไปปรับปรุงวิเคราะห์การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลในทางท่ีดี
และปรับปรุงสถิติผูไ้ม่ผา่นรอการแกไ้ขในปีการศึกษาต่อไป 
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เอกสารประกอบการวิจยัหนา้เดียว 
 

 

 

 

 


