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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
ช่องทางการจัดจำหน่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา ให้
มีค่าดัชนีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) พัฒนาค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป 3.) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน 4.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้น
ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดยโสธร จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบย่อย จำนวน 5 ชุด แบบประเมินผลงาน
จำนวน 5 ชุด แบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่ม จำนวน 5 ชุด แบบวัดความพึงพอใจ และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35 – 0.53 ค่าความยากง่ายระหว่าง
0.51 – 0.74 และค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ t-test
(Dependent Sample)
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.97/84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.6989 หมายความว่า นักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้น
ปวช.1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทาง
การจัดจำหน่าย โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปาในระดับ มากที่สุด
คำสำคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้, ช่องทางการจัดจำหน่าย, วิธีการสอนแบบซิปปา
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop Marketing Studies learning
management plans on the factors that affect to Distribution Channels for Vocational Certificate
1 by Using CIPPA Model to meet the efficiency criteria of 80/80, 2) the efficiency index
exceeded 0.50, 3) the higher learning achievement after the treatment 4) and the satisfaction
of the students toward using CIPPA Model. The sample of this study included 30 students of
Vocational Certificate 1 at Ekawan Yasothon Technolocical College, drawn by Simple Random
Sampling. Five types of research tools consisted of 1) five learning management plans, 2) five
quizzes, 3) five working skill evaluation form 4) the satisfaction of the students toward using
CIPPA Model and 5) a 30 item achievement test with difficulty index between 0.35–0.53,
discrimination values between 0.51-0.74, and the reliability of 0.92 .The statistic used in this
study included mean, standard deviation, efficiency index, and t-test (Dependent Sample) to
test the hypothesis before and after treatment mean score.
The research findings were as follows: The efficiency of Marketing learning
management plans on on the factors that affect to Distribution Channels for Vocational
Certificate 1 by Using CIPPA Model was 84.97/84.78, which was higher than the set criteria. The
efficiency index was 0.6989, showing that post test scores were higher than pretest scores,
estimated 69.89 percent, higher than the set criteria. The Marketing Studies learning
achievement on the factors that affect to Distribution Channels for Vocational Certificate 1
students who used skill development exercises the learning management plans by using CIPPA
Model after the treatment was higher than before statistically different at .05 level of
significance. The students satisfaction towards on CIPPA Model was overall at the highest level
Keywords: Marketing Learning Management Plans, Channels Distribution, CIPPA Model
1. บทนำ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ ปี พ.ศ.2542 ไดระบุถึงแนว
ทางการจัดการเรียนรู แกผู้เรียน มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถที่
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 (4) ความว า “ความรู และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข” มาตรา 24 (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา จากมาตราดังกลาว แสดงให
เห็นวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มุงเนนดานการใหผูเรียนสามารถนําความรู จากการเรียนรู้ มาประ
ยุ ก ตใช้ ก ั บ ตนเอง และมี ท ั ก ษะในการประกอบอาชี พ ได จุ ด มุ ง หมายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตองการใหนักศึกษาที่จบการศึกษาแลวเขาสูตลาดแรงงานในระดับฝีมือ ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาตางๆ จึงตองใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะในอาชีพนั้นๆ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (กรมอาชีวศึกษา, 2546, น. 1-2)
การพิจารณาหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา
คุณภาพด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ การคิด และการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ซึ่งหลักการหนึ่งที่
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ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา (CIPPA) ที่พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ซึ่งเป็นวิธีการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่ว มในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะมีส ่วนร่ว มด้ว ยความ
กระตือรือร้น รู้สึกตื่นตัว ตื่ นใจ มีความจดจ่อ ผูกพันกับสิ่งที่ทำ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวคิด
หลัก 5 แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน ของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา ได้แก่
1.) แนวคิดการสรรค์ สร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 2.) แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ (Group Process and Cooperative Learning) 3.) แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ความพร้ อ มในการเรี ย นรู้
(Learning Readiness) 4.) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 5.) แนวคิดเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) แนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของหลักซิปปา (CIPPA) ทิศนา แขม
มณี (2542, น. 57) ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิดทั้ง 5 ดังกล่าวขึ้นเป็น ตัวอย่าง 1 รูปแบบ
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้น ดังนี้ 1.) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2.) ขั้นการแสวงหาความรู้ 3.) ขั้น
การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจกับกลุ่ม 5.) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6.) ขั้นแสดงผลงาน และ 7.) ขั้นการประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนว่าการขายนั้ น คือ การสอนให้เด็กรู้จักคิด
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาระยาณีย์ เพชรมณี (2546) ได้ทำการวิจัยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา โดยใช้รูปแบบซิปปาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย
ขึ้น มีความกระตือรือร้น มีความสุข รู้สึกสนุกในการเรียน นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงออก สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับเพื่อน
ในชั้นเรียนในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนร้ อยละ 88.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 ในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดยโสธร
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยที่ ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการขาย 1 และนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการขาย 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทาง
การจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
ช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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4. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการขาย 1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ซิปปา
3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัด
จำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยการใช้วิธีการสอนแบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการ
จัดจำหน่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังรูปที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัด
จำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้
วิธีการสอนแบบซิปปา

คุณภาพตามเกณฑ์ ดังนี้
1) ดัชนีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณ ยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร จำนวน 2 ห้องจำนวน 65 คน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณ ยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน
1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 5 แผน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการ
จัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ใช้วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเดียวกัน
2.3 แบบทดสอบย่อย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ชุด
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบซิปปารายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นแบบสอบถาม
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 20 ข้อ
3. การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1
1. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปารายวิชาการขาย
1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 5 แผน
เวลา 10 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 1.) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจ 2.) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่การขาย 3.) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3หลักการขาย4.)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และ 5.) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
2.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ปวช.1 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
2.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา เพื่อนำไปกำหนดเนื้ อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 วิเคราะห์เนื้อหาสำหรับสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา
2.4 กำหนดเนื้อหาโดยผู้ศึกษาค้นคว้าเลือกเนื้อหาจากเรื่องที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำ จำนวน 5 แผน
2.5 กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบในบทเรียนนั้นแล้วว่าจะเกิด
การเรียนรู้อะไรบ้าง
2.6 ศึกษากรอบความคิด ทฤษฏี หลักการ แนวทางและรูปแบบของการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัด
จำหน่าย จากเอกสารทางวิชาการ
2.7 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายตามขั้นตอน
2.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการทำสาร
นิพนธ์ตรวจพิจารณา ความถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคำแนะนำ
2.9 นำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความ
เที่ยงตรง (Validity) ด้านเนื้อหา ด้านโครงสร้าง และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้
2.10 นำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบซิปปา เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการทำสาร
นิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข
2.11 ผลการประเมิน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1- 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
หมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.12 นำแผนการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ว ิธ ีการแบบซิปปา ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปหา
ประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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แบบทดสอบย่อย ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาคุณภาพ
ผู้เรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา เพื่อนำไปกำหนดเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. วิเคราะห์เนื้อหา
4. กำหนดเนื้อหา
5. ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา (คณาจารย์ภาควิชาการประเมินและการวิจัย, 2550, น. 215 - 222)
6. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามเนื้อห าและระดับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในระดับความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า
7. สร้างแบบทดสอบย่อยจำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบซิปปา
8. นำแบบทดสอบที่ส ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการทำสารนิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องสอดคล้อง เหมาะสม
9. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสอดคล้องเนื้อหา วัดผลและประเมินผล
10. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.05 ถึง 1.00 ข้อสอบที่คัดเลือกไว้
มีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00
11. นำแบบแบบทดสอบย่อยไปทดลองใช้ (try-out) คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ กับนักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
12. จัดพิมพ์แบบทดสอบย่อยฉบับจริงเพื่อนำไปเก็บข้อมูลต่อไป
การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าและดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาคุณภาพ
ผู้เรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา เพื่อนำไปกำหนดเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ศึกษาแผนแต่ละแผนเพื่อให้ทราบจุดประสงค์หรือเนื้อหา
4. ทำการวิเคราะห์ข้อสอบ
5. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
6. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปตาราง (IOC) เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อ
ทำการประเมินค่า (IOC) แล้วนำผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ จุดประสงค์การ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำ,2551, น. 107-108) เลือก
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ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 พบว่า เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้อง จำนวน 30 ข้อ มีค่า
IOC ตั้งแต่ .67 - 1.00
7. นำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักศึกษากลุ่มประชากร จำนวน
35 คน ซึ่งผ่านการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว
8. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรวจให้คะแนนหากนักเรียนตอบถูก ให้ 1
คะแนน และตอบผิด/ไม่ตอบ/เลือกตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน โดยใช้โปรแกรม Brennan Index
(B-Index)
9. นำกระดาษคำตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ
จำแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน โดยใช้วิธีของเบรนแนน (Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด
และคณะ, 2558, น. 101) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแบบ โดยใช้สูตรของลิวิงสตัน
(Livingston) ผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.51-0.74 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.350.53 ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบเท่ากับ 0.92
10. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
แบบประเมินชิ้นงาน
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินชิ้นงาน
2. สร้างแบบประเมินชิ้นงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบซิปปา
3. สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC)
4. นำแบบประเมินชิ้นงานพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
5. นำแบบประเมินชิ้นงานในรูปตาราง (IOC) เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อทำการประเมินค่า
(IOC) แล้วนำผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ จุดประสงค์การเรียนรู้มาวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 107-108) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่
.50 ถึง 1.00 พบว่า แบบประเมินชิ้นงาน มีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00
แบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่ม
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกทักษะการทำงาน
กลุ่ม
2. สร้างแบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบซิปปา
3. สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC)
4. นำแบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่มพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
5. นำแบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่มในรูปตาราง (IOC) เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อทำการ
ประเมินค่า (IOC) แล้วนำผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ จุดประสงค์การเรียนรู้มา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 107-108) เลือกข้อสอบที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 พบว่า แบบบันทึกทักษะการทำงานกลุ่ม มีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00
แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
2. สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC)
3. นำแบบวัดความพึงพอใจพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
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4. นำแบบวัดความพึงพอใจในรูปตาราง (IOC) เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อทำการประเมินค่า
(IOC) แล้วนำผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ จุดประสงค์การเรียนรู้มาวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 107-108) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่
.50 ถึง 1.00 พบว่า แบบวัดความพึงพอใจ มีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00
4. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pre-test
Post-test Design
ตารางที่ 1 แบบแผนทดลองแบบ One-Group Pre-test Post-test Design
กลุ่ม
ทดลอง

Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

T1
หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน Pre-test
X
หมายถึง การสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปารายวิชาการขาย 1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1
T2
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน Post-test
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปารายวิชาการขาย 1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ตามเกณฑ์ 80/80
5.2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปารายวิชาการขาย 1 เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1
5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
5.4.1 สถิติพื้นฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation ค่าดัชนีความสอดคลองระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item
Objective Congruence : IOC)
5.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หาค่าความยาก
ง่ายของแบบทดสอบ ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน โดยใช้
วิธีของเบรนแนน (Brennan)และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแบบ
5.4.3 สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หาดัชนีประสิทธิผล หาประสิทธิภาพของสื่อ
E1/E2 ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ นำคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test แบบไม่อิสระ
(Dependent Sample t-test) ของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน
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6. สรุปผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
ช่องทางการจัดจำหน่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปาตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.97/84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา เท่ากับ .6989 สูง
กว่าเกณฑ์ .50
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัด
จำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษาชั้น ปวช.1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา ใน
ระดับ มากที่สุด
7. อภิปรายผล
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
ช่องทางการจัดจำหน่าย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.97/84.78 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากมีการ
ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมทั้งผ่านการ
ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน เนื้อหา จุดประสงค์ การใช้ภาษาตามคำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วาระยาณีย์ เพชรมณี (2546) ได้ทำการวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบซิป
ปาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น มีความกระตือรือร้น มีความสุข รู้สึกสนุกในการเรียน
นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงออก สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนในชั้นเรียนในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่านักเรียนร้อยละ 88.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้
คือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเพิ่มหัวข้อ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย ให้มากกว่าเดิม
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ครบ
2. ควรมีการเพิ่มสื่ออื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อวีดีโอ หรือ Tell me more program เพื่อที่จะให้ผู้เรียน
เกิดความกระตุน้ และสนใจที่จะทำกิจกรรม
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การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5
“การวิจัยเพือ่ การเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)”

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการ
สอนแบบซิปปา กับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้อื่นเพิ่มเติม
2. ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ไปประยุกต์ใช้ในการสอนเนื้อหาอื่น ๆ หรือรายวิชา
อื่น ๆ
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