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ผลที่เกิดจากการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
Effects of Self Learning Method on Academic Achievement
on Accounting Partnership of Vocational Education Students
Level II , Pattani
ภิญญดา อธิรัตนชัย บธ.บ. (Pinyada Athirattanachai, B.A.)1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2551 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จำานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้วิธีของ Kuder - Richardson โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อหา ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียน
แสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองมีเจตคติตอ่ การเรียนในระดับมาก ดังนัน้ วิธสี อน
นีส้ ามารถเป็นแนวทางสำาหรับครู ในการพัฒนางานของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คำาสำาคัญ : การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เจตคติต่อการเรียน การบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน
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Abstract
This research was conducted to examine the academic achievement and the attitude of accounting partnership students through their self study approach. The samples
of the study were 43 students studying the first Semester of the Academic Year 2008
from Pattani Vocational Education College. The research instruments consisted of 1) 7
lessons plans for Self Learning Method 2) the test on Accounting Partnership with the
reliability of .87 by using Kuder - Richardson (KR-20) 3) Learning attitude with the reliability of .86. The data were analyzed by using and S.D. and t-test.
The result of the study showed that academic achievement on Accounting Partnership of the students treated with self learning method after post-test was significantly
higher than pre-test at .01 level. The attitude of the students towards learning was at the
high score. Hence, this approach could be useful for teacher to improve their better task.
Keywords : Self Learning Method , Academic Achievement, Accounting Partnership
บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 :10) อีกทั้งยังระบุไว้ในมาตรา 9 ว่า กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นเอกชน องค์กรวิชาชีพ และปราชญ์ท้องถิ่น ส่วนเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้กำาหนดไว้ในมาตรา 243 ซึ่งมีสาระสำาคัญคือ มุ่งเน้นให้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็นทำาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ (สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน, 2547 : 5-14)
จากนโยบายดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมทั้งในระดับครอบครัว สังคม
ประเทศและโลก มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ จะเกิดผลดีตอ่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมโดยรวมต่อไป จากแนวคิดพัฒนาประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ทีไ่ ด้มงุ่ เน้นการพัฒนาคนเป็นจุดหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
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เพราะสังคมปัจจุบันกำาลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม กิจกรรม และผลผลิตด้านอุตสาหกรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ดำารงชีวิต กรมอาชีวศึกษาจึงได้กำาหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาได้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำาหนดจุดเน้นและ
เป้าหมายการพัฒนาที่สำาคัญคือ สร้างมาตรฐาน และพัฒนาระบบการผลิตกำาลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน ส่งเสริมผลักดันให้ครู–อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
มากขึ้น ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น หลากหลายมีความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรใน
ระบบ และนอกระบบ เป็นต้น (กองแผนงาน กรมอาชีวศึกษา, 2543) นอกจากนี้ยังเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศมีสภาวะที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กองการอาชีพจะ
เป็นทางออกในการแก้ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนระยะยาวเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ (พิชยั ยุทธ
เต็มทับ, 2545)
จากแนวคิดในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและถือว่าผูเ้ รียนมีความสำาคัญทีส่ ดุ ทีก่ ระบวนการ
จัดการศึกษา จะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางนัน้ เป็นการมุง่ จัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการดำารงชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนจะมีสว่ นร่วมและลงมือปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้ความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ค้นพบข้อคำาถามและคำาตอบใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ มีประเด็นที่
ท้าทายความสามารถในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสำาเร็จของงานที่เขาริเริ่มด้วยตนเอง การเรียน
รู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นับว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ ,
2551) ทิพวรรณ กลมขุนทด(2544) ได้ศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาดิน พบว่า ช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดทักษะ
สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจาก
นี้จากข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตภาคใต้ เมือ่
จัดลำาดับตามค่าผลรวมความแปรปรวนร่วมและค่าน้าำ หนักตัวประกอบในแต่ละด้านทีม่ คี วามสำาคัญทีท่ าำ ให้เกิดผล
สัมฤทธิใ์ นการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตภาคใต้ เมือ่ เรียงจากมากไปน้อย
พบว่าด้านกระบวนการเรียนการสอนมีคา่ สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผูส้ อนและเครือ่ งมือเครือ่ งจักร ด้านผูบ้ ริหาร
ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูเ้ รียน ด้านหลักสูตร และด้านผูเ้ รียนตามลำาดับ (สุปรียา ศิรพิ ฒ
ั นกุลขจร
และคณะ, 2550)
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นบุคลากรปฎิบตั หิ น้าทีส่ อนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัตตานี พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนอยูใ่ นระดับต่าำ มาก กล่าวคือ ปรากฏคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2547-2550 ได้ 52.72, 52.36, 40.11
และ 50.02 ตามลำาดับ ความจริงที่ประจักษ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ มีความสุขและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาว่าการเรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้น
พบความรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ตลอดจนศึกษาว่าการ
เรียนการสอนนี้ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชีที่เรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยให้
ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2
ทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองมีเจตคติตอ่ การเรียนในระดับมาก
ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2 สาขาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำานวน 140 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยการสุ่ม จำานวน 43 คน
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดกลุ่มเดียว วัด
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (The One Group Pretest Posttest Design) (Fitz-Gibbon, et
al., 1987) ผู้วิจัยดำาเนินการตามแบบแผน ดังนี้
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กลุ่ม
กลุ่มทดลอง

สอบก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

สอบหลังเรียน
T2

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
X หมายถึง การจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2
3. แบบประเมินเจตคติตอ่ การเรียน
การสรางเครือ่ งมือและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ปีท่ี 2 จำานวนทัง้ สิน้ 7 แผน ไดดาำ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
ศึกษาหลักสูตรการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (2546) ศึกษา
และวิเคราะห์เอกสาร แบบเรียน งานวิจยั วารสาร ตำาราต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนแสวงหา
และค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง จัดทำาแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ปีท่ี 2 จำานวน 7 แผน รวมทัง้ สิน้ 24 ชัว่ โมง นำาแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ร้างเสร็จแล้ว ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจ
สอบพิจารณาคุณภาพความเหมาะสมของเนือ้ หา นำาแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบแล้วมาปรับปรุง
แก้ไขตามคำาแนะนำา นำาแผนการจัดการเรียนรูม้ าปรับปรุงแล้วไปทดลองสอน (Pilot Study) กับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2551 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2
ซึง่ ดำาเนินการ ดังนี้
ศึกษาเอกสารหลักสูตรหลักสูตรการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
2545 (2546) และแบบเรียน รวมทัง้ เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์เนือ้ หา สาระสำาคัญ และผลการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ และความคิดรวบยอดจากเนือ้ หา เพือ่ นำาไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้กำาหนดไว้ นำาแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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นำาผลการตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้องมีคา่ มากกว่า .60 ถือว่า แบบ
ทดสอบวัดได้ตรงตามผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังตามทีต่ อ้ งการของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นรายข้อ
โดยใช้สตู รการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2540) นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนไปทดลองใช้กบั นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2551 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง ตรวจให้คะแนนแล้วนำามาวิเคราะห์คา่ อำานาจจำาแนก (Discrimination) และค่าความยาก (Difficulty)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นรายข้อ (ศิรชิ ยั กาญ
จนวสี , 2545) แล้วคัดเลือกข้อสอบทีม่ คี า่ ความยากง่ายระหว่าง .20 – .80 และมีคา่ อำานาจจำาแนก จำานวน 45 ข้อ
นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมาหาค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ โดยใช้วธิ ขี อง Kuder - Richardson โดย
ใช้สตู ร KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ , 2540) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ 0.87
3. แบบประเมินเจตคติตอ่ การเรียน โดยมีขน้ั ตอนดำาเนินการ ดังนี้
การศึกษาลักษณะเครื่องมือ ซึ่งลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบประเมินเจตคติต่อการเรียนตามแบบ
ของ Likert ซึง่ ผูว้ จิ ยั กำาหนดกรอบให้ครอบคลุมเนือ้ หา 4 ด้าน กล่าวคือการเห็นความสำาคัญของการเรียน ความ
นิยมชมชอบในการเรียน ความสนใจในการเรียน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการสร้างแบบประเมินเจตคติจากตำารา หนังสือ คูม่ อื และงานวิจยั เช่น ศึกษาแนวคิดการประเมินเจตคติ
ต่อวิชาชีววิทยาของ วิภา เกียรติธนะบำารุง (2538) และการประเมินเจตคติตอ่ วิชาฟิสกิ ส์ ของ ทวี มณีนลิ (2542)
กำาหนดนิยามศัพท์เพือ่ การศึกษาในการวิจยั และสร้างแบบประเมินตามขอบข่ายทีก่ าำ หนด โดยให้มขี อ้ คำาถามทัง้
ด้านนิมาน (Positive) และด้านนิเสธ (Negative) นำาแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จำานวน 3 ท่าน
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและภาษาทีใ่ ช้ นำาคะแนนความคิดเห็น (IOC) ของผูเ้ ชีย่ วชาญ มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างรายการในแบบประเมินกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดในแบบประเมิน กำาหนดค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.60-1.00 นำาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำาแบบประเมินไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2 จำานวน 30 คน แล้วนำามาให้คะแนน ตามเกณฑ์กาำ หนด
น้าำ หนักคะแนนของแต่ละข้อคำาถาม โดยในการวิเคราะห์และแปลผล ใช้เกณฑ์สมั บูรณ์ (Absolute Criteria)
กำาหนดค่าเฉลีย่ 5 ช่วง โดยมีความหมายดังนี้ (ดัดแปลงมาจาก สมศักดิ์ แพรกม่วง, 2541)
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่
4.50 ขึน้ ไป
หมายถึง เจตคติมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
3.50 - 4.49
หมายถึง เจตคติมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
2.50 - 3.49
หมายถึง เจตคติปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
1.50 - 2.49
หมายถึง เจตคตินอ้ ย
คะแนนเฉลีย่ ต่าำ กว่า
1.50
หมายถึง เจตคตินอ้ ยทีส่ ดุ
นำาผลจากการตรวจให้คะแนนแบบประเมินเจตคติต่อการเรียน มาหาค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อ
แบ่งกลุ่มที่ได้คะแนนสูง 25% เป็นกลุ่มสูง กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำา 25% เป็นกลุ่มต่ำา โดยใช้สถิติ t-test (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2542) ได้แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนจำานวน 4 ด้าน รวม 30 ข้อ

59

ที่มีอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.20 – 0.73 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2542)
ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบประเมินเจตคติต่อการเรียน เท่ากับ 0.86
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขัน้ เตรียมการวิจยั เตรียมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
2. ขั้นทดสอบก่อนการทดลอง ก่อนที่จะดำาเนินการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนก่อนการสอน
(Pre-test) โดยให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ขัน้ ดำาเนินการทดลอง เมือ่ นักเรียนเข้าห้องเรียนในครัง้ แรก ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงและอธิบายการเรียน ขัน้ ตอน
การเรียนตามเนือ้ หา จำานวน 7 แผน และงานทีม่ อบหมาย เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจวิธเี รียน ขัน้ ตอนในการทำางาน
กลุม่ และทักษะทีจ่ าำ เป็นและคาดหวังในการเรียน โดยทดลองสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง ๆ ละ 60 นาที
รวมทัง้ สิน้ 6 สัปดาห์ ทัง้ นีส้ อนตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
4. ขั้นทดสอบหลังการทดลอง ผู้วิจัยทำาการทดสอบภายหลังจากการทดลองได้สิ้นสุดลง โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนทีไ่ ด้สลับข้อ มาทดสอบอีกครัง้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และแบบประเมินเจตคติตอ่ การเรียน หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หาค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบประเมิน
เจตคติตอ่ การเรียน หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและแบบประเมิน
เจตคติตอ่ การเรียน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ าน
ใช้คา่ สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และเจตคติตอ่ การเรียน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ ก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กนั (Dependent Samples)
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ผลการวิจยั
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
หลังการทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และสามารถนำาเสนอดังในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ห้างหุ้นส่วน ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (n = 43)
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

21.58
36.51

** P < .01

40
35
30
25
20
15
10
5
0

S.D.
5.381
3.268

t
23.156 **

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คาเฉลี่ย

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่ามากที่สุด ( = 3.65, S.D. = .746) ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียน
วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน จำาแนกรายด้าน
ด้าน
1. การเห็นความสำาคัญของการเรียน
2. ความนิยมชมชอบในการเรียน
3. ความสนใจในการเรียน
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เฉลี่ย

3.68
3.52
3.64
3.79
3.65

S.D.
.591
.598
.643
.746
.533
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบเจตคติตอ่ การเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนของนักเรียนทีเ่ รียน
โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปรายผลการทดลองตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 2 ทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง”
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความ
รู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะปฏิบัติจนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น และการเรียนด้วยวิธีเรียนนี้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผู้เรียน โดยผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้างความรูจ้ ากสิง่ ทีพ่ บเห็นกับความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้วเกิดเป็นโครงสร้าง
ทางปัญญาในตนเอง ดังที่ สิปปนนท์ เกตุทัต (2541) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง
สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และการเรียนรู้มิใช่ถูกสอนอยู่ตลอดเวลา ควรให้ผู้
เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผู้
เรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนลงมือคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ หาประสบการณ์ในการเรียนด้วยตนเอง โดยครูมีการกำาหนด
ขอบเขต การวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีการอภิปราย และการให้ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ค้นพบ
และทำาการเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรม และด้วยเหตุที่ครูได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำานวยความสะดวก ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์นำาความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความถนัดความสนใจ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริงเพื่อ
ค้นพบความรู้ ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงที่มีพัฒนาการ จันทนา สอนกองแดง (2544) ศึกษาการสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง พบว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองทำาให้

62

ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ความคิดตามจุดประสงค์เนื้อหาของหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะอันพึง
ประสงค์และมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย ทิพวรรณ กลมขุนทด (2544) ศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้
เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาดินพบว่า การ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดทักษะสามารถจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเป็นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “นักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองมีเจตคติตอ่
การเรียนในระดับมาก” จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเองมีเจตคติตอ่ การเรียนในระดับมาก การทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ การให้ผเู้ รียนแสวงหา
และค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองเป็นการเรียนทีถ่ อื ว่าผูเ้ รียนมีความสำาคัญ มีกจิ กรรมทีส่ อนอย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ เป็น
ตอน สร้างความอยากรูอ้ ยากเรียน ทำาให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิง่ ทีจ่ ะเรียน นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังได้
วางแผนการเรียนรูข้ องตนเองโดยร่วมกันกำาหนดแนวทาง วิธกี ารเรียนรู้ ได้ลงมือค้นคว้า ข้อมูล ศึกษาปัญหา
และทดลองตามแผนทีว่ างไว้ ฯลฯ เพือ่ แสวงหาและค้นพบความรู้ ข้อคิด แนวทางการปฏิบตั ิ ฯลฯ ด้วยตนเอง
ทำาให้ผเู้ รียนได้นาำ ข้อมูลข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เปรียบเทียบเชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์และประเมินค่า สรุปเป็นความคิดรวบยอด เห็นคุณค่าและสามารถนำามาเป็นแนวคิดในการนำาไปบูรณาการ
สูก่ ารปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำาวัน ทำาให้ผเู้ รียนได้เรียนด้วยความรูส้ กึ อยากรู้ อยากเรียน เป็นเจ้าของการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง
มีโอกาสได้วางแผนการเรียนรู้ รวมทัง้ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ได้ประเมินและปรับปรุงผลการเรียนรู้
ตลอดจนวิธกี ารเรียนรูข้ องตนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (พจนา ทรัพย์สมาน, 2550) สอดคล้องกับพรรัตน์ ศิลกุล
(2543) ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทักษะการทำางานร่วมกัน และเจตคติทม่ี ตี อ่ การทำางานร่วมกันในวิชา ส 503
สังคมศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่ รียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบกลุม่ เดิม พบว่า นักเรียนทีเ่ รียน
แบบร่วมมือกับนักเรียนทีเ่ รียนแบบกลุม่ เดิมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และจากการศึกษาเจตคติทม่ี ตี อ่ การทำางานร่วมกัน และหลังเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนแบบร่วม
มือกับนักเรียนทีเ่ รียนแบบกลุม่ เดิมก่อนเรียนและหลังเรียน มีเจตคติตอ่ การทำางานร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนยั
สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ดังนัน้ การทีน่ กั เรียนได้รบั การเรียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ทำาให้นกั เรียน
สามารถนำาทักษะทีเ่ รียนรูไ้ ปใช้ในชีวติ จริง เพราะนักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสนใจ สามารถฝึกฝนตนเอง ได้
เรียนรูเ้ อง จึงมีความกระตือรือร้น สามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความรูส้ กึ อารมณ์ เจตคติโดยตรง
และเห็นคุณค่าและความหมายของสิง่ ทีเ่ รียน ส่งเสริมและพัฒนาทัง้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม แก่นกั เรียน
ด้วยวิธีเรียนที่มีคุณภาพของการเรียนโดยให้ผ้เู รียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้การวิจัยครั้งนี้
เห็นผลได้ชดั เจนว่าวิธเี รียนดังกล่าวเอือ้ ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนและเจตคติตอ่ การเรียน
ของนักเรียนสูงขึน้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
1.1 การเรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำางานเป็น
มีทักษะ แสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหา สามารถทำางานเป็นทีมได้เหมาะสม ดังนั้นครูสามารถนำาความรู้เกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้
1.2 การเรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่านักเรียนให้
ความสนใจ และรู้จักทำางานกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแก่กันและกัน นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน จึงควรนำาวิธีการเรียนนี้ไปใช้ในวิชาบัญชีอื่น ๆ ต่อไป
1.3 เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับครู อาจารย์และผู้สนใจได้ใช้การเรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหา
และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ควรมีการส่งเสริมให้มกี ารจัดอบรม การจัดการเรียนรูแ้ ละการสอนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหา
และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ที่จะสามารถนำาวิธีสอนนี้ไปใช้ให้ถูก
ต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ข้อเสนอแนะในการปฎิบัติต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลของการเรียนโดยให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองต่อคุณลักษณะ
พึงประสงค์ด้านอื่น ๆ เช่น เชาวน์อารมณ์ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยวิธีนี้กับการสอนวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น คหกรรม คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีเรียนนี้กับการสอนวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ กับนักเรียนระดับอื่น ๆ เช่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.4 เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่สนใจต่อไป
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