
ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี   ตามความคิดเห็น 
                        ของนักเรยีนระดับชั้น  มัธยมศึกษาป 4/5-7   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
                        จังหวัดนครราชสีมา 
 

ภูมิหลัง   
   
  ปจจุบันการงานอาชีพและเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันอยางหลีกเหล่ียง
ไมได  และในกระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน   
จึงจําเปนตองปรับใหสอดคลองกับนักเรียนท่ีเรียนวิชาการงานอาชีพฯ  นักเรียนสวนมากใหความสนใจตอ  
การเรียนวิชาการงานอาชีพคอนขางนอย   นักเรียนบางคนขาดเรียนบอย บางช่ัวโมงเรียนตรงกับวนัหยดุบอย
จึงทําใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน  ดังนั้นครูผูสอนจึงไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเพ่ือ
เปนแนวทางในการปรับการสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 

  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจยัมีความเหน็วาพฤติกรรมการรียนของนักเรียนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในปจจุบันมีปญหาอยูมากและไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  ผูวิจัยไดนําแนวทางการศึกษา
ปจจุบันมาปรับปรุงใหสอดคลองกับระดับท่ีศึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7     
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง     
การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และเพื่อประโยชนของการศึกษาในคร้ัง
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  เพื่อสํารวจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5- 7 ในวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ประชากร  
          ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 / 5 -7 
 

2. กลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7
จํานวน   119  คน 
 

3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
วิจัยเชิงสํารวจ 

3.1 ตัวแปรอิสระ 
                                             ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก พฤติกรรมการเรียนวิชาของนกัเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 /5-6   ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3.2  ตัวแปรตาม   ไดแก 
       การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/ 5 - 7  ใน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสํารวจ 
2. ผูวิจัยถือวาสํารวจพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา              

ปท่ี 4/ 5 –7   ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 

 เพื่อใหความหมายหรือขอความท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนท่ีเขาใจและส่ือความหมาย
ใหตรงกนั จึงกําหนดความหมายของคําท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ 
 1.  ม.4  หมายถึง นักเรียนระดับช้ัน ม.4 / 5 - 7  ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
จังหวดันครราชสีมา 
 2.  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําท่ีเกดิข้ึนจากการปฏิบัติจริงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3.  การวัดและประเมินผล  หมายถึง  การปฏิบัติจริงตามสภาพผลหรือกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. สามารถนําไปปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัมุงศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 / 5 -7  ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    จังหวดันครราชสีมา    ผูวิจัยได
กําหนดตามแนวทางนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของในสาระสําคัญดังนี้ 
 

1. การงาน 
1.1 ความหมายของวิชาการงาน  และเทคโนโลย ี
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนวิชาการงานอาชีพฯ ในชวงช้ันท่ี 4 
1.3 หัวใจของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 2.  การงานกับการศึกษา 
  2.1  การงานกบัการเรียนการสอน 
  2.2  ทฤษฏีการสอนและการเรียนรูวิชาการงาน 
  2.3   การประเมินผล 
 3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
1.  การงาน 
              1.1  ความหมายของการงาน 
                      การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวยงานตาง ๆ ดงันี้ 
                       1.  งานบาน    งานสัมพันธภาพในครอบครัวหรืองานอ่ืน ๆ  
                       2.  งานเกษตร  งานผลิตพืชดวยการขยายพนัธุโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพหรืองานอ่ืน ๆ 
                       3.  งานชาง   งานบริการดานชางท่ีเกี่ยวกับการบํารุงรักษาการติดตั้งและซอมแซมโดย          
                             ใชเทคโนโลยีหรืองานอ่ืน ๆ  
                       4.  งานประดิษฐ   งานจดัการเก็บธุรกิจ  ประดับตกแตงจากวัสดุทดแทนท่ีเนน 
                             เอกลักษณไทย และภูมิปญญาทองถ่ินหรืองานอ่ืน ๆ  
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                       5.   งานธุรกิจ  งานจัดการเก็บธุรกิจ  หรืองานซ้ือขายสินคาและบริการดวยระบบ ICT           
                             หรืองานอ่ืน ๆ  

6. คอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการ  เลือกใช  ซอมแซมดัดแปลง  เก็บบํารุงรักษา 
                              เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน  สรางแนวคิดใหม ๆ ในการทํางาน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนวิชาการงานอาชีพฯ ในชวงช้ันท่ี 4 
1.2.1 มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริตและเหน็คุณคาของงานอาชีพสุจริต 
1.2.2 มีทักษะการจดัการ  ทํางานอยางเปนระบบและมีกลยุทธ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
1.2.3 เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกใชและประยุกตเทคโนโลยีและเทคโน

สารสนเทศไดอยางเหมาะสมถูกตอง  มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.4 สามารถคิดออกแบบ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม ๆ ในการทํางาน ทํางาน

ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ขยัน ซ่ือสัตย  ประหยดั  อดออม มุงมั่น อดทน เอ่ือเฟอ 
เสียสละใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และถูกวิธี 

1.3 หัวใจของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
1.3.1 รักงาน  เหน็คุณคาของการทํางาน 
1.3.2 ทํางานเปน  มีพื้นฐานทีจ่ะประกอบอาชีพ 

2.  การงานกับการเรียนการสอน 
  (ชัยอนนัต : 2540)  และการเรียนรูในลักษณะนี้จึงเปนการเรียนรูท่ีมีผูเรียนเปน
ศูนยกลางไมใชครูผูสอนเปนศูนยกลางอีกตอไป 
 นอกจากนี้การเรียนรูตามแนว Constructivism  จะเนนการเรียนรูในลักษณะเปนกลุม
(Cooperative  Learning)  หรือความรวมมือกันของผูเรียน  (Collaboration)   กลาวคือผูเรียนจะตองรูจกัสราง
ปฏิสัมพันธรวมกันกับผูเรียนอ่ืน ๆ ในการทํางานโดยเช่ือวาการเรียนเปนการรวมมือกัน  จะชวยฝกใหผูเรียน
มีทักษะทางสังคม  สามารถท่ีออกไปทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีรประสิทธิภาพ   ฝกความเปน
ผูนํา  รูจักตัดสินใจ  มีความสามารถในการจัดการส่ือสารกับผูอ่ืน  และแกปญหาขอขัดแยงในการทํางานกัน
ได (จิราภรณ:2540) 
 บทบาทของผูสอนตามแนว  Constructivism  จะเปล่ียนแปลงไปจากบทบาทเดิม  
กลาวคือจากการท่ีเปนผูคอยปอนเนื้อหา (Impart)  ผูสอนตองมีหนาท่ีเปนผูจัดการท่ีคอยสรางบรรยายกาศ       
การเรียนรูโดยการสรางโจทย  กิจกรรมสรางสรรค  ปญหาที่นาสนใจและทาทายซ่ึงรอคอยการแกไขจาก
ผูเรียนผูสอนจะตองคอยกระตุนใหผูเรียนคิดอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ท่ีสําคัญก็คือ  ผูสอนจะตองเปนผู 
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แนะนํา (Facillitator) หรือ โคช  (Coach) นั่นคือ  ท่ีจะตองคอยแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสราง   
ความเขาใจและสรางองคความรูจากประสบการณตรงของตน  โดยปราศจากความพรอมของผูเรียน  เชน 

   ขาดทักษะเบ้ืองตนในการแกปญหาหรือทักษะในการสรรคสรางความคิดขาดคําแนะนําหรือขอมูล    
    เบ้ืองตนมีเพียงพอในการปฏิบัติจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีไมตองการแทนได 
 

2.3.2 รูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอน  ในแนว Constructivism  นี้จะตองมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้คือ 

2.3.2.1 เนนทักษะการเรียนเปนกลุมของผูเรียน 
2.3.2.2 เนนทักษะการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
2.3.2.3 เนนบทบาทการเปนโคช  ท่ีปรึกษา   “ผูแนะนํา”  มากกวาการเปน “ผูสอน หรือ

ช้ีนํา”   ในลักษณะเดิม ๆ โดยตองอนุญาตใหผูเรียนชักถามเพ่ือเปนแนวทางการ
นําไปสูขอสรุปของตนเองได 

2.3.2.4 ผูสอนตองยินดีใหความรวมมือท่ีจะเปนผูเรียนและสามาราถรวมอภิปรายของ
ตนเองได 

2.3.2.5 ผูสอนตองใชเวลาใครครวญ  ไตรตรองมากข้ึนเกีย่วกับเปาหมายหรือจดุประสงค
ของการสอนและความสําคัญของกิจกรรมท่ีจะสงผลตอการบรรลุจุดประสงค 
นั้น ๆ  ของผูเรียนมากกวาการไดรับเนื้อหาตามบทเรียน 

               2.3.3   กิจกรรมของผูเรียน 
 ในการจดัการเรียนการสอนโดยวทฤษฏี  Constructivism  นี้จะตองมีการจัดหา
กิจกรรมใหผูเรียนโดยกิจกรรมจะตองมีลักษณะดังนี ้

2.3.3.1 กิจกรรมท่ีตองการผูเรียนใหลุกจากที่นั่ง  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและ
รูสึกมีสวนรวมในกจิกรรม 

2.3.3.2 กิจกรรมท่ีตองการผูเรียนใหทําการทบทวนแกไขงานของตนเองท้ังนี้  เพื่อเปนการ
ประเมินความกาวหนาของตนเอง 

2.3.3.3 กิจกรรมท่ีกนิเวลาพอสมควร  ซ่ึงเกี่ยวกับปญหาในโลก (ปญหาซ่ึงเกิดข้ึนรอบตัว)  
ของผูเรียนจริง ๆ  เพื่อใหเกิดความหมายตอผูเรียน  และชวยใหการถายทอด       
การเรียนรูเปนไปอยางงายดาย 
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2.3.3.4 กิจกรรมซ่ึงสามาาถนําไปใหผูอ่ืนใชไดจริง   เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาส่ิงท่ีทําอยูนั้น

สามารถนําไปทําประโยชนไดในชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชนและมีความหมายตอ
ผูอ่ืน 

2.3.3.5 กิจกรรมซ่ึงใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอตามความสามารถ  ตามความถนัดและความ
สนใจเพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่ไดควบคุมการเรียนการสอน 

2.3.3.6 กิจกรรมซ่ึงใหผูเรียนสามารถท่ีจะสํารวจหวัขอตามความสามารถปราศจากคําส่ังท่ี
เขมงวดเกินไป  เพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางอิสระเพ่ือใหผูเรียน
สามารถสรางสรรคงานของตนไดอยางเต็มท่ี 

  2.4  หลักสูตรการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
 

งานบาน   
 

 งานตัดเย็บชุดลําลองหรืองานประกอบอาหาร สําหรับเดก็ออนหรืองานอ่ืน ๆ ฯลฯ   งานตัดเย็บ 
ชุดลําลองเส้ือผา  และเคร่ืองแตงกาย  เปนส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวัน  และเปนส่ิงท่ีชวยเสริมบุคลิภภาพ  
และอําพรางสวนท่ีบกพรองใหแกผูสวมใส  ผูท่ีแตงกายดี  ทําใหมองดแูลวสงางาม  ซ่ึงทําใหการแตงกายนัน้  
ควรคํานึงถึงความเหมาะสม  โอกาส  กาลเทศะ  สี  ลวดลาย  ใหเปนไปตามหลักการใชสี  รวมท้ังเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง 
 

งานเกษตร 
 

 งานผลิตดวยการขยายพันธุ  หรืองานอ่ืน ๆ ฯลฯ  การปลูกไมผล  เพื่อการบริโภคและจําหนายถือ
เปนทางเลือกหน่ึงในการประกอบอาชีพ  ทางดานการเกษตร  และสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรอยาง
มาก  เพราะการปลูกไมผล  สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายคร้ัง  และสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ท่ีสามารถเก็บรักษาไดยาวนานข้ึน   แตการปลูกไมผลจะตองเรียนรูการวางแผน  และศึกษากระบวนการ
ผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม  จึงจะทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ตองสามารถหาตลาด
จําหนายผลผลิตไดอีกดวย 
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 งานชาง   
 

 ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวติประจําวนัของมนุษย   นับวนัเทคโนโลยียิง่มีบทบาท    
มากข้ึน  ในดานงานชางจําเปนอยางยิ่งตองมีทักษะในการเรียนรูถึงวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชสอย  
เพื่อสามารถใชใหถูกตองเหมาะสมกับงาน  เพื่อใหเกิดความปลอดภยักับผูปฏิบัติดวย 
 

งานประดิษฐ 
 

 งานประดิษฐของประดับตกแตงจากวัสดุ  ทดแทนท่ีเปนเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือ
งานอ่ืน ๆ   
 งานประดิษฐเปนช้ินงานท่ีผลิตเพื่อนําไปใชสอยใหเกิดประโยชน  โดยมีความประณตี  สวยงาม  
เชน  เพื่อเปนเคร่ืองใช  ของเลน  เคร่ืองประดับเคร่ืองตกแตง และเคร่ืองใชในงานพิธี    นอกจากนี้ไดช้ินงาน
แลวยังทําใหเกิดความสบายใจ  มีสมาธิ  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพิ่มรายได 
 

งานธุรกิจ 
 

 งานจัดเก็บเอกสารอยางมีระบบหรืองานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 ชีวิตความเปนอยูในครอบครัว  เปนการใชชีวิตอยูรวมกนัของบุคคลหลายคน  เชน พอแม  พี่  นอง  
ลุง  ปา  ปู ยา   มีสมาชิกในบานหลายคน   ความจําเปนจะตองจัดบานใหเปนระเบียบ  ในปจจุบันนี้  ตางคน
ก็ตางทํางานนอกบาน   การจัดบานใหเปนระเบียบจึงจําเปนกับสภาพปจจุบัน  เนื่องจากเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิตมากข้ึน 
 

คอมพิวเตอร 
 

 ฝกปฏิบัติการเลือกใช    ซอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน  เลือกใชพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมในการทํางานอยางคุมคา  วิเคราะห  วางแผน  การทํางานเปนกลุม
เลือกสรร ขอมูลจากแหลงความรูตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับ งานบาน  งานประดิษฐ  งานเกษตร  งานชาง  งานธุรกิจ
และเทคโนโลยีเบ้ืองตน  ใชวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางงานศึกษาองคประกอบและ
หลักการทํางานคอมพิวเตอร  ระบบส่ือสารขอมูล  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  วิเคราะหสาเหตุของปญหา
และแกปญหาอยางถูกวิธี  ประยุกตใชเทคโนโลยีกับงานอาชีพ  ออกแบบและสรางวสัดุอปรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชดวยวธีีการจากเทคโนโลยี  ใชฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อสรางงานอยางเหมาะสม  ใช
คอมพิวเตอรชวยในการประมวลขอมูล  เพื่อใหรู  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนหลักการ  วิธีการ   
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ข้ันตอน  กระบวนการทํางาน  การจัดสรร  ระดับของสาขาของเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกใชคอมพิวเตอร
ชวยสรางงานอยางมีจิตสํานกึ  เกิดเจตคติท่ีดีตอการเทคโนโลยีมาใช   รูจักรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ขยัน  
ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม  มุงม่ันทํางานจนสําเร็จ  สรางสัมพันธภาพที่ดี  และความเขมแข็งของกลุม  
ทํางานอยางมีความสุข  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  ปลอดภัย  และสะอาด 
 

 2.5   การประเมินผล 
 การประเมินผลการเรียนตามแนว (Constructivism )  จะผสมผสานกันกบักิจกรรม
การเรียนการสอนเนนการใหผูเรียนรูจักการประเมินผลความกาวหนาในการเรียนการสอนของตนเอง
รวมท้ังการใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากิจกรรม รวมท้ังการประเมินผลจาก
กิจกรรมหรือผลงานท่ีไดสรางทําข้ึน  หรือ Portfolio  ซ่ึงไดแก  ช้ินงานตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดรวบรวม
ตัวอยางงานไว  ซ่ึงจะสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนไว  

2.5.1 จากการตรวจแบบฝกหัด 
2.5.2 จากการทดสอบกอนเรียน 
2.5.3 จากการทดสอบระหวาภาคเรียน 
2.5.4 จากการทดสอบหลังเรียน 
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                                                                    บทที ่ 3 
              

    วิธีดําเนินการวิจัย 
 

                        การวิจยัเร่ืองนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา     
ผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี ้

1. ประเชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ขอบเขตเน้ือหาและตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เเเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
4. การสรางเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวมรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                      1.1   ประชากรที่ใชการวิจยั 
                             ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 /5-7                 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา   จํานวน  119  คน 
 

ตาราง  1   แสดงประชากรนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/5-7  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
 

ระดับชั้น จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง หมายเหตุ 
ม.4/5 40 40  
ม.4/6 43 43  
ม.4/7 36 36  
รวม 119 119  
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1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้  โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง                  
(Purposive  Sampling)  โดยกําหนดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7                
จํานวน 119 คน 

 

2.  ขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา 
 

       2.1   ขอบเขตเนื้อหา   การศึกษาพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอนวชิาการงานอาชีพ  
ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที  4/5-7  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  
โดยมีขอบเขตเน้ือหาดังนี้    พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน  
       2.2   แปรท่ีศึกษา  ประกอบดวย    
 1.  เพศ     อาย ุ     
 2.  พฤติกรรมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

             1.   ลักษณะของเคร่ืองมือ   เปนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ           
(Check  List)  เกี่ยวกับ  อายุ   เพศ  ระดับช้ัน 
ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชางานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึษาปท่ี 4/5-7  ดังนี้   พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน   
               2.  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
                       2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  ตํารา  และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
                       2.2  กําหนดคํานิยามและตัวแปรท่ีตองการศึกษา 
                       2.3  ศึกษาวตัถุประสงคของการวิจัย 
                       2.4  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
                 2.5  นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบความตรีงเชิงเนื้อหา 
                               (Content  Validity) 
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2.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
2.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใช   กับนักเรียนระดับช้ัน ม.4/4  โรงเรียนอัสสัมชัญ

พาณิชยการนครราชสีมา  จํานวน  20  คน  เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) 
โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cornbach’s Alpha – Coefficient)  ได          
คาความเท่ียง    =  0.86 

                  2.8     ปรับปรุงแบบสอบถามจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บขอมูล 
           

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

                      ในการเก็บรวมรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนตาง ๆ  ดวยตัวเองดังนี ้
1. ประชุมนักเรียนเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการวิจยัและอธิบาย

รายละเอียดตาง ๆ จากนั้นจึงกําหนดวนัเวลาท่ีจะทําการทดสอบ 
2. ทําการทดสอบนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  โดยแบงการแจกแบบสอบถาม  119  

ฉบับปรากฏวาจากแบบสอบถาม  ท้ังหมด  119  ฉบับ  ไดรับคืน  119  ฉบับ  และ
เปนฉบับสมบูรณท้ังหมดคิดเปนรอยละ  100    

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

                 วิจยัไดใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล  ประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  for  Windows  (Statistical  Package  for the Social Science)  ซ่ึงใชสถิติ
คารอยละ  (%),  คาเฉล่ีย  ( x),    และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดังนี ้
1. ตอนท่ี 1  สภาพของนักเรียนวิเคราะหโดยหาคารอยละ  (Percentage)  แลวนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 
2. ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประสงค

วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Diviation)   
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แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ           คือ 
พฤติกรรมการเรียนฯ มากท่ีสุด แปลความหมายของคะแนน        =    5     คะแนน 
พฤติกรรมการเรียนฯ มาก  แปลความหมายของคะแนน    =   4    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน ปานกลาง  แปลความหมายของคะแนน    =    3    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน  นอย  แปลความหมายของคะแนน    =    2    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน  นอยท่ีสุด  แปลความหมายของคะแนน    =    1    คะแนน 

  
วิจัยไดกําหนดเกณฑการตีความหมายคาเฉลี่ยโดยอาศัยเกณฑของเบสท (อางใน นมิิต  ม่ังมีทรัพย        
สํานักพัฒนาการศึกษาศาสนา. 2540:45 )  โดยกําหนดไวดังนี ้  
 

          คาเฉล่ียระหวาง  1.00  -  1.50    หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ อยูในระดบันอยท่ีสุด 
          คาเฉล่ียระหวาง  1.51   -  2.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ อยูในระดบันอย 
          คาเฉล่ียระหวาง   2.51  -  3.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ อยูในระดบัปานกลาง 
          คาเฉล่ียระหวาง   3.51  -  4.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ อยูในระดบัมาก 
          คาเฉล่ียระหวาง   4.51 -   5.00   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

                  ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง  โดยใชสัญลักษณใน        
การนําเสนอผลการวิเคราะห  ดังนี ้
  

 X  หมายถึง    คาคะแนนเฉล่ีย หรือคามัชฌิมเลขคณิต 
 S.D. หมายถึง    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N  หมายถึง    จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 รอยละ หมายถึง     อัตราสวนตอรอย 
                                    ∑x            หมายถึง             ผลรวมของคะแนนแตละขอ    
  
 X  =    ∑x     
                                                                 N  
                                                        

       S.D.              =    √ ∑   (x – x) 
            (N – I) 
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                                                                             บทที่ 4 
 

                                                       ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                       ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพือ่ศึกษาพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียน  
การสอนวิชาการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี   ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 /5-7                   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 

                        ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7   จาํนวน  119  คน  ปรากฏผลการตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีตอบมาในสภาพสมบูรณสําหรับการวิเคราะห  จํานวน 119  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
 

                         ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ  คาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหขอมูลจะไดเสนอเรียงตามลําดบัในประเด็นตอไปนี ้
 

1. สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี    ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 /5-7                    
3. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามดังรายละเอียดตอไปนี ้

                          
                          1.   สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  ท่ีเกี่ยวกบัพฤติกรรมการการเรียนของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7   ไดนําขอมูลท่ีไดมากคํานวณคารอยละ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนท่ี   1  การวิเคระหขอมูลเกี่ยวกับเพศ  ระดับช้ันและสายวิชาของนกัเรียนใน  
                 การหาคารอยละ 
 

ตาราง  2    แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ 
 

                      เพศ    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.    ชาย        58       48.74 
2.     หญิง        61       51.27 

                             รวม                                   119                                                 100.0 

 
 จากตาราง  2  แสดงวา  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม  เปนเพศหญิงจํานวน   61   คน                      
คิดเปนรอยละ    51.27    และเปนเพศชาย  จํานวน       58   คน  คิดเปนรอยละ     48.74    
          
ตาราง  3    แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาย ุ

                      อายุ    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.   อายุต่ํากวา 17 ป         -         - 
2.    อายุตั้งแต  18  ป  ข้ึนไป     119       100.0 

                                  รวม                               119                                                 100.0 

         
   จากตาราง  3  แสดงวานักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี4/5-7 อายุตั้งแต  18  ปข้ึนไป  จํานวน  119  คน  คิดเปนรอยละ  100.0 
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ตาราง  4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจํานวนตามระดับชัน้ 

                      ระดับช้ัน    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.    มัธยมศึกษาปท่ี 4/5         40       33.61 
2.    มัธยมศึกษาปท่ี 4/6         43       36.13 
3.   มัธยมศึกษาปท่ี 4/7                                                   36                                                31.25 

                             รวม                                                  119                                                 100.0 

 
 ตามราง 4  แสดงวา  นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสวนมาศึกษาในระดับ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปที 4/5  จํานวน 40   คิดเปนรอยละ 33.61  ช้ันมัธยมศึกษา4/6 จํานวน 43    คิดเปนรอยละ
36.13  และศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา4/7   คิดเปนรอยละ    31.25 
 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัตกิารเรียนการสอน   ตามความคิดของนักเรียนโดยหา
คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ 
 

ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน  
ตามความคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7 
 

      พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติฯ  นักเรียน  (N=119)  ระดับความคิดเห็น 
             X  S.D 

1. ความรวมมือในการปฏิบัติกจิกรรม 3.52  1.60   มาก 
2. ความพรอมของอุปกรณ   3.30  0.59   ปานกลาง 
3. ความตรงตอเวลาของการสงงาน  3.23  0.72   ปานกลาง 
4. มีการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 3.57  1.11   มาก 
5. มีการทดสอบหลังเรียน   3.44  1.00   มาก 

 รวม   3.41  1.00   มาก 

 จากตาราง 3  พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนดานพฤติกรรมการการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ ฯ   ตามความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยภาพรวมคา     (x =   3.41 )   คา  S.D. =    1.00     
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  เม่ือนํามาจัดลําดับโดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี ้
 
       1.  มีการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง อยูในระดับมาก     คา   (X   = 3.57)   
       2.  ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  อยูในระดับมาก     คา   (X   = 3.52)   
       3.  มีการทดสอบหลังเรียน   อยูในระดับมาก     คา   (X   = 3.44)   
       4.  ความพรอมของอุปกรณ       อยูในระดับปานกลาง           คา   (X  =  3.30)   
       5.  ความตรงตอเวลา    อยูในระดับปานกลาง    คา   (X   = 3.23)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 18 - 
 

                                                                                     บทท่ี 5 
 

                                                               สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

                    การวิจัยเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการการเรียนการสอน  วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที  4/5-7    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา                        
จังหวดันครราชสีมา  โดยมี ความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

                     ผูวิจัยศึกษาคนควา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  จํานวน  119  ฉบับ                    
คิดเปนรอยละ 100  จากกลุมตัวอยาง  ท่ีเปนนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7  จํานวน  119  ฉบับ และ
ไดนําแบบสอบถามท่ีไดมาวเิคราะห  โดยใชการวิเคราะหดวย  หาคาเฉลี่ย  คาเบียบเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 

                      สรุปผลการวิจัย 
 

 1.  สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  นกัเรียนโรงเรียนอัสสสัมชัญ
นครราชสีมาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ 51.27 )    เปนผูชาย   (รอยละ 48.74  ) 
 2.  พฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามความคิดเหน็
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7   จากการวิจยัคร้ังนี้  พบวา  ในภาพรวมนักเรียนมีคาเฉล่ียตอ
สภาพการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เชน   ความพรอมของอุปกรณ   อยูในระดับมาก  เชน      
ความถูกตองของเนื้อหา   ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม   มีการทดสอบหลังเรียน  มีการจัดการเรียนรู
โดยการปฏิบัตจิริง    ความตรงตอเวลา 
 
 
 
 
 



 
- 19 - 

 อภิปรายผล 
  

                      ผูวิจัยมีประเดน็ท่ีควรนํามาอภิปรายผล  เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอน                 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5- 7               
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี ้
                    
                     ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ   
 

 1.1  ดานเพศ  ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4/5-7   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา จํานวน 119 คน   เปนเพศหญิง 61 คน  คิดเปน           
รอยะ 51.27  และเปนเพศชาย 58 คน  คิดเปนรอยละ  48.74     
 1.2  ดานอายุ  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
4/5-7   จํานวน 119  คน  คิดเปนรอยละ 100 
 

                   ตอนท่ี 2    การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี               
ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 - 7  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา          
จังหวดันครราชสีมา  ดังนี้   พบวา  ในภาพรวมนักเรียนมีคาเฉล่ียตอสภาพการเรียการสอนอยูในระดับมาก 
เชน     มีการจดัการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  ความรวมมือในการาจดักจิกรรม  มีการทดสอบหลังเรียน    
ในภาพรวมนกัเรียนมีคาเฉล่ียตอสภาพการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  เชน  ความพรอมของ
อุปกรณและ ความตรงตอเวลา 
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ขอเสนอแนะ 
  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

                  จากการวจิัยเกี่ยวกับ  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7  โรงเรียนอัสสัม นครราชสีมา  จังหวดั
นครราชสีมา จากผลการวิจยัพบวา  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตองปรับปรุงไมชอบความตรงตอเวลา
คอนขางนอย  เพราะเวลาเรียน 1 ช.ม./สัปดาห คอนขางนอยมาก 
 
               ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 ควรนําผลการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการการเรียนการสอนวิชางานอาชีพและ
เทคโนโลยีมาปรับปรุงและแกไข  ในแตละขอท่ีพบสวนบกพรองมาแกไขใหดีข้ึน  เพื่อประโยชนกับผูเรียน
และสวนรวม 
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คํานํา 
 

                       แฟมสะสมผลงานเลมนี้  จัดทําข้ึนเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา  2551 
ประเภทครูผูสอน  ระดับธัธยมศึกษา  โดยในเลมนี้ประกอบดวยดานคุณสมบัติสวนตัวดานจัดการเรียน   
การสอน  และดานการสพัฒนาวิชาชีพครู 
 

                         ผูจัดทําขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและคุณครูทุกทานท่ีมีสวนใหคําแนะนําในการจดั 
ทําแฟมสะสมผลงานคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี



 
      มิสณฐพร    ประมูลจักโก 
                                                                                                            ผูจัดทํา 
 


