
 

 

 

 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนแลตกแต่งภายในเบื้องตน้ 

 เรื่อง การออกแบบเก้าอีอ้าหารอย่างง่าย โดยใชส้ื่อมัลตมิีเดีย ของนักเรยีนระดับชั้น ปวช.1   
สาขาวิชาการก่อสร้าง  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ปีการศึกษา 2556   
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชัญเทคนิคนครพนม  ภาคเรียนที่ 1/2556 
เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้นเร่ือง การออกแบบเก้าอี้อาหาร
อย่างง่าย   โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย   ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  สาขาวิชาการก่อสร้าง       โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม  ปีการศึกษา 2556   

ชื่อผู้วิจัย  มาสเตอร์ดอน    วิภา  ต าแหน่ง ครู 
สาขาวิชา  การก่อสร้าง     สาขางาน เคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
 
1.   ความเป็นมาของการวิจัย   (สภาพปัญหา) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา ไดแก “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักวาผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาต้นเองได้ 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สาระสําคัญในมาตรา 22 ดังกลาว เน้นใหเห็นถึงการจัดการศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตองใชกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer Assisted Instruction) หรือ CAI นับว่าเป็นประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเป
นอยางยิ่ง อีกทั้ง CAI ก็เปนสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและยึดผูเรียนเป
นสําคัญ คุณคาหรือขอไดเปรียบของ  CAI เหนือสื่อประเภทอื่นไดแก มีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
บทเรียนในขณะเรียน ชวยลดตนทุนในด้านการจัดการเรียนการสอนได ใชตนทุนต่ํามาก สามารถนําไปใชกับผูเรียน
ได้ เปน็จํานวนมากเมื่อเทียบการสอนโดยครูผูสอน มีแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนเพิ่มขึ้น ใหผลยอนกลับ 
(Feedback) แกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนทราบความก้าวหนาของตนเองไดทันทีและมีเน้ือหาของบทเรียนที่คง
สภาพ เป็นตน (Hannafin and Peck, 1998)  
  ในปจจุบัน ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Multimedia Computer) ทําให
สามารถสรางและผลิตสื่อ CAI ไดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตปญหาสําคัญของการนํา CAI มาใชในการเรียน
การสอนก็คือ การสราง CAI ในลักษณะของการพัฒนาเนื้อหาทั้งรายวิชายังไม่เป็นที่แพรหลาย ทั้งนี้เน่ืองจากปญหา
และอุปสรรคสําคัญหลายประการ อาทิเชน การนําคอมพิวเตอรมาชวยสอนในระดับตาง ๆ นั้น ยังเป็นงานที่ผูสอนส
วนใหญสรางซอฟตแวรชวยสอนเนื่องจากความอยากรู้อยากทดลอง หรือสรางเพื่อทําผลงานทางดานวิชาการ เทานั้น 
การทําวิจัยในดานนําคอมพิวเตอรมาชวยสอน เพื่อนํามาใช้งานอย่างจริงจึงยังมี นอยมาก  เครือขายอินเตอรเน็ตเป
นเครือขายสากลที่มีการเชื่อมตอเป็นเครือขายกันทั่วโลก เปนชองทางหนึ่งที่ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ได ซึ่งนับเปนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบเน้นผเูรียนเปนสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอรเน็ตในลักษณะ

แบบ  วจ.03 
 

 



ของ e-learning มีขอไดเปรียบหลายประการไดแก ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถา
ยทอดเนื้อหาบทเรียนผานทางมัลติมีเดีย(Multimedia)ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรยนจากสื่อที่เปนข
อความเพียงอยางเดียว นอกจากนั้น e-learning ทําใหเกดริ  ูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดแก ผู
เรียนในวงกวาง เรียนไดทุกที่และทุกเวลา  สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แตทั้งนี้ ลักษณะ
ของ e-learning ที่ดีนั้น ควรจะประกอบไปดวยลักษณะที่สาํคัญไดแก เนื้อหาเปน  
Multimedia หมายถึง ควรตองมีการนําเสนอเน้ือหาโดยใชประโยชน์จากสื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผล
สารสนเทศของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนในการเรียนรูไดดีขึ้น  

จากคุณคาและขอไดเปรียบของ CAI ผนวกกับปญหาสําคัญที่ยังขาดแคลนสื่อ CAI ที่มีเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาเขียนแบบ จึงเห็นวาทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผาน
เว็บ เร่ือง ออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย ซึ่งเปนหนวยการเรียนในรายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน
เบื้องต้น สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้นเร่ือง 
การออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย   โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย   ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
3.  เป้าหมายของการวิจัย 
 3.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น เร่ืองการออกแบบเก้าอี้
อาหารอย่างง่าย สูงขึ้น 
 3.2 ครูผู้สอนมีสื่อการสอนเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
       4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556 จํานวน  7 คน 

        4.2 เครื่องมือในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงให้สอดคล้อง  เพื่อนําไปวัดทักษะการดัดโค้งท่อ ของนักเรียน  จํานวน  1  ชุด  
แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ 

   ส่วนที ่1  เป็นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ เร่ือง ออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย 
 ส่วนที ่2  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ส่วนที ่3  เป็นแบบทดสอบหลังเรียน 



 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง 

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมา
เปรียบเทียบ  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  แล้วนํามาประมวลข้อมูล  ดังนี้ 
 1. หาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)ของนักเรียน 
 2. หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) 
ของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผ่านเว็บ 
5.  ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เร่ืองออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556  
พบว่าผู้เรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 

 

 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล คะแนนก่อนเรยีน

1 นายสมชาย กอ้นดว้ง  5.00

2 นายสขุมุ แซเ่จียง 4.00

3 นายบณัฑิต เรืองกจิขยัน  5.00

4 นายภานุพงษ์ มุง่หมาย 4.00

5 นายชาญชัย หมัน่ศรี  4.00

6 นายสมบญุ วงทาแต้ม 5.00

7 นายศราวุฒิ พวงมาลา  6.00

4.71

0.76ค่า SD

ค่าเฉล่ีย

 
 
ตารางที่ 2 แสดง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เร่ืองออกแบบเก้าอ้ีอาหารอย่างง่าย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556  
พบว่าผู้เรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.71 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล คะแนนหลังเรยีน

1 นายสมชาย กอ้นดว้ง  7.00

2 นายสขุมุ แซเ่จียง 8.00

3 นายบณัฑิต เรืองกจิขยัน  8.00

4 นายภานุพงษ์ มุง่หมาย 8.00

5 นายชาญชัย หมัน่ศรี  7.00

6 นายสมบญุ วงทาแต้ม 8.00

7 นายศราวุฒิ พวงมาลา  8.00

7.71

0.49ค่า SD

ค่าเฉล่ีย

 
 
 สรุปผลการวิจัย   พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ เร่ือง ออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย 
สามารถใช้ได้กับผู้เรียน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย ดีขึ้น สังเกตได้จาก
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.71 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเรียนเท่ากับ 7.71 

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ครูผู้สอนควรจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบทุกหน่วย 
6.2  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูทุกคนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

แบบเสนอขอจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอขอจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
 

 ด้วยข้าพเจ้า  มาสเตอร์ดอน    วิภา   ตําแหน่ง  ครู 
สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน ในภาคเรียนที่    2    ปีการศึกษา   2556                   
ได้รับผิดชอบสอนรายวิชา  ดังนี้ 

 1.  พื้นฐานการออกแบบ 2.  ออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
 3.  โครงการ  

  มีความประสงค์จะทําวิจัยในชั้นเรียน  เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่ง
ภายในเบื้องต้นเร่ือง การออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย   โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย   ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  
สาขาวิชาการก่อสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556       ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน 
 

              ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอวิจัย 
            วันที ่ 1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2556 
 
              ลงชื่อ....................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
          (   นายประสิทธิ์       คําดี    ) 
 

                    ลงชื่อ.................................................... 
           (มาสเตอร์สมสมัย  เสวียววงษ์) 
                                                                          งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
              ลงชื่อ.................................................... 
            (มาสเตอร์สมสมัย  เสวียววงษ์) 
                                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
              ลงชื่อ.................................................... 
                  (ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 

ชื่อผู้วิจัย  มาสเตอร์ดอน    วิภา 
สาขาวิชา  การก่อสร้าง  สาขางาน เคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 

1.   ชื่อเร่ือง   
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้นเร่ือง การออกแบบเก้าอี้

อาหารอย่างง่าย   โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย   ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  สาขาวิชาการก่อสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556       ด้วยวิธีการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
2.  ความเป็นมา  (สภาพปัญหา) 
  จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย อยู่ในเกณฑ์ต่ํา เฉลี่ย  2.90   และจาก
การสัมภาษณ์ผู้เรียน พบว่า ปัญหาที่ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําเนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
มอบหมายใบงาน มีสื่อการสอนไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจวิธีการออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น เร่ือง 
การออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย ในปีการศึกษานี้ให้สูงขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้สื่อการสอนในปี
การศึกษาต่อๆ ไป 
3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น เร่ืองการ
ออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย ให้สูงขึ้น 
 3.2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
4.  เป้าหมายของการวิจัย 
 4.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้นเร่ืองการออกแบบเก้าอี้
อาหารอย่างง่าย สูงขึ้น 
 4.2 ครูผู้สอนมสีื่อการสอนเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
5.  การด าเนินการวิจัย 
 5.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายในโรงเรียน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556 จํานวน  7 คน 
 5.2  วิธีการ / นวัตกรรมท่ีใช้ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน 



 5.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบฝึกทักษะการออกแบบเก้าอ้ีอาหารอย่างง่าย 

 5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย X  

6.  ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

 


