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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาฯ 2. เพื่อศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
ศึกษาฯ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฯ และ 4. 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาฯ 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีดำาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการดำาเนินการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การทดลองฝึก
ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 129 คน จากประชากร 199 คน ใช้โปรแกรม
สถิติสำาเร็จรูป G*Power 3.1.94 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ฯ ทุกข้อแทนค่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง พบว่า มีการอธิบายการจัด
แผนการศกึษาตลอดหลกัสตูร ผูเ้รยีนได้เห็นของจรงิวตัถดุบิจริงในการสาธติการทำาเบเกอรี ่ผูเ้รยีนสามารถ
ใชวั้ตถุดบิและผลติเบเกอรีไ่ด้อย่างถกูตอ้งตามสตูร ความพงึพอใจของนกัศกึษา พบวา่ สามารถนำาเนือ้หา
ในรายวชิาประยกุต์ใช้ได้จรงิในการประกอบอาชีพ อาจารยม์คีณุวุฒแิละประสบการณเ์หมาะสมกับรายวิชา
ที่สอน ระบบสาธารณูปโภคน้ำา ไฟฟ้า พอเพียง วิธีสอนการสอนแบบสาธิต ตามลำาดับ 

การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัมผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของของนกัศกึษาฯ ผล
การวิเคราะห์ พบว่าสมการพยากรณ์ คือ Y1= 11.309+.389 X3 +.297 X1 +.253 X2 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฯ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า สมการพยากรณ์คือ Y1 = .104 +.473 X4 +.305 X2 +.217 X3

1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 College of Tourism and hospitality, Sripatun University
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การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความ
สัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ผลงาน ผู้สอนและทวี
ความสนใจใฝ่ปฏิบัติมากขึ้นในทุกคาบสอน ทั้งในระดับกลุ่มและรายบุคคล ผู้เรียนเล็งเห็นประโยชน์ต่อ
ชีวิต ประจำาวันและอนาคต ภูมิใจในผลงานและสนุกท่ีจะสร้างสรรค์งานของตนต่อไป ผู้เรียนหลายคน
ลงมอืปฏบิตัทิีพ่กั บ้าน พรอ้มถา่ยทอดความรูแ้กบุ่คคลใกลเ้คยีง มคีวามมัน่ใจในผลงาน พรอ้มทีจ่ะพฒันา
ต่อไปเป็นผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่หากมีการสั่งสมประสบการณ์และความรู้อื่นเพิ่มเติม

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียน การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

Abstract
The objectives of this research were 1) to study Demographic factors effected to 

Learning Achievements of the students enrolled in the Coffee Shop and Bakery Business 
Operations and Management Course 2) to study Practical Learning Factors effected to 
Learning Achievements of the students enrolled in the Coffee Shop and Bakery Business  
Operations and Management Course 3) to study learners’ satisfaction to Learning  
Achievements of the students enrolled in the Coffee Shop and Bakery Business Operations and 
Management Course, and 4) to study relationship between Practical Learning and Learning 
Achievements of the students enrolled in the Coffee Shop and Bakery Business Operations 
and Management Course. Mixed Methodology was research design. Quantitative used online 
questionnaire as main tool to collect data. Qualitative used Observation and Participatory  
Analysis, Practical Trial, and In-depth Interview. Sampling size was 129 sampling, from  
population 199 students. Calculated by G*Power 3.1.94 Program at confidence level (P≤95%).

The finding of the research were found as following ; Practical Learning Factors equal 
strongly agree: Explaining study plan to learners, Learners were optimism experience with 
bakery ingredients all processes, learners could practice and produce follow in each process.

Learners’ satisfaction found they could apply to real practice on present and future, 
professional qualification and strong experience of lecturer fit and match within course,  
efficiency of basic infrastructures, and Practical Teaching Methods, respectively. 

Differentiate of Practical learning effected to Learning Achievements of the students 
found Statistic Formula Prediction was Y1=11.309+.389 X3 +.297 X1 +.253 X2 

Practical Learning had relationship within Learning Achievements of Students in High 
Level, at statistically significant level 0.01 and the strength direction at strong relatively. 
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บทนำา
“กุญแจแห่งความยั่งยืนรอบด้านของ

มนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 คือการศึกษาแก่
เยาวชน” นับเป็นประเด็นหน่ึงที่สำาคัญที่สุดและ 
มุ่งเน้นมาตลอดในระดับนานาชาติและองค์การ
ระดับโลก ดังเช่นการประชุมทางเศรษฐกิจระดับ
โลก เชน่ World Economic Forum-WEF (Fostering  
Social and Emotional Learning through 
Technology, World Economic Forum March 
2016, Framework for 21st Century Learning, 
Partnership for 21st Century Learning (P21), 
Sustainable Development Impact Summit, 
WEF-USA 2019, India Economic Summit 
2019, Annual Meeting of the Global Future 
Councils at U.A.E. 2019, World Economic 
Forum Annual Meeting 2020) การกา้วผา่นจาก
โลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่าไปสู่โลกดิจิตอลล่ำา
สมยั ทำาให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลีย่น
ไป ทักษะต่างๆ ทีเ่ปน็การทำาซ้ำาๆ (routine-work) 
ไม่เพียงพออีกต่อไป (Kim, et al.: 2019) เพราะ
คอมพิวเตอร์สามารถทำาแทนได้ แล้วผู้เรียนยุค
ใหม่จะทำาอย่างไร ผู้เช่ียวชาญกำาหนดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ทั้งหมด 16 ทักษะ โดยแบ่ง
เป็น 3 หมวด ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของ ทักษะ
การใช้ชีวิตให้เหมาะกับบริบทของโลกปัจจุบัน 

ทักษะในการจัดการกับความท้าทายในชีวิต และ
ทักษะการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
โดยกระบวนการที่ใช้ในการสร้างทักษะเหล่าน้ี
ไม่สามารถสร้างได้จากจากกระบวนการที่ใช้ใน
ห้องเรียนแบบเดิม การศึกษายุคใหม่น้ัน ผู้เรียน
จำาเป็นต้องรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีความ
รอบรูใ้หม้ากขึน้ ผูป้กครองตอ้งทำาความเขา้ใจเก่ียว
กบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ใหม้ากขึน้ ผูส้อนตอ้ง
เปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับบัญชาเป็นเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน ในขณะที่สถาบันการศึกษาและหลักสูตร
ต้องมีการปรับตัวและเปิดโอกาสให้มีการสร้าง
หลักสูตรใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว รวมถึงทักษะเชิง
พหุ เช่น การใช้ Gamification & Game-Based 
Learning, Simulation Game, และ Coach & 
Facilitator เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้เกิด
การสรา้งทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะดา้น 
Real Experience of Social & Emotional Skill 
ได้ (Maytwin, 2019)

ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 หลักการ
พฒันาประเทศไทยดว้ย “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอ
เพยีง การพฒันาทีย่ัง่ยนื และคนเปน็ศนูยก์ลางการ
พัฒนา” (สำานักนายกรัฐมนตรี, 2559) ก่อให้เกิด
แผน นโยบายและการดำาเนินการภาคปฏิบัติที่มุ่ง
เน้นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  

Qualitative analysis found students strongly positive attitude toward learning, lecturer, 
achievements, and double interested on practical learning in each class, both in group and 
individual case, learners focused on their contributions learning to their daily live and future, 
Proud in each achievements and enjoyed to each creativity, learners tested at their residences, 
ready transfer their knowledge to others, strong confidence, dynamic competency to Bakery 
enterprise if they continuously train in multiversity culinary knowledge.

Keywords: Learning achievements, practical learning
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มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง
ไดต้อ่เนือ่งตลอดชวีติ คนไทยมคุีณลกัษณะเปน็คน
ไทยท่ีสมบรูณ ์มวีนิยั มทีศันคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสงัคม มคีวามเปน็พลเมอืงตืน่รู ้ 
มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำาประโยชน์
ตอ่สว่นรวม มสีขุภาพกายและใจทีด่ ีมคีวามเจรญิ
งอกงามทางจติวญิญาณ มวีถิชีีวิตทีพ่อเพียง และมี
ความเป็นไทย (สำานักนายกรัฐมนตรี, 2560) โดย
วนัที ่14 กันยายน 2562 กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วย
งานแรกของภาครัฐบาลที่สนองตอบนโยบายทั้ง
ระดับนานาชาติและระดับชาติเบื้องต้น โดย อว.  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และ
กำากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก นับเป็น
นวัตกรรมสำาคัญเชิงนโยบายที่ให้ความสำาคัญใน
การพฒันามาตรฐานบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎี
บัณฑิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม, 2562)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จัดทำางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
แบบลงมือปฎิบัติผ่านรายวิชาการจัดการและการ
ดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ เพื่อที่จะ
ได้นำาผลที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดในการศึกษา
และพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน การถา่ยทอด
องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
วิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนินงาน
ธรุกจิรา้นกาแฟและเบเกอรีด่ว้ยรปูแบบการเรยีนรู ้
แบบลงมือปฏิบัติ

2 . เพื่อศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ของนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา HMT324 การจดัการและ 
การดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ที่เรียนวิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนิน
งานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเรียนรู้
แบบลงมอืปฏิบตัแิละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัศกึษาทีเ่รียนวชิา HMT324 การจดัการและการ
ดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ชั้นปี สาขาวิชา และคณะที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
HMT324 การจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจ
ร้านกาแฟและเบเกอรี่

2. การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่แตก
ต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของ
นกัศกึษาทีเ่รียนวชิา HMT324 การจดัการและการ
ดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนวิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนิน
งานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

4. การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติมีความ
สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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ที่เรียนวิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนิน
งานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
วิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนินงาน
ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ ประจำาภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 199 คน (สำานัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562)

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในวิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนินงาน
ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ ประจำาภาคเรียนที่ 1 
ปกีารศกึษา 2562 จำานวน 129 คน จากประชากร 
199 คน ได้จากการใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป 
G*Power 3.1.94 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95

5 
 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิา HMT324 การจดัการและการด าเนินงานธุรกจิรา้นกาแฟ
และเบเกอรี่ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 199 คน (ส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม, 2562) 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิา HMT324 การจดัการและการด าเนินงานธุรกจิรา้น
กาแฟและเบเกอรี ่ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน  129 คน จากประชากร 199 คน ไดจ้าก
การใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู G*Power 3.1.94 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

 
 

  ภาพการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยโปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู G*Power 3.1.94 
 
สว่นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีส่มัภาษณ์เชงิลกึ จ านวน 17 คน โดยผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนอาสา

ตนเองดว้ยความสมคัรใจ 

 

ภ�พกที่ 1 ารคำานวณกลุ่มตัวอย่างโดยโปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป G*Power 3.1.94

ส่วนจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ 
เชิงลึก จำานวน 17 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนอาสาตนเองด้วยความสมัครใจ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้ วิ จัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา 
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HMT324 การจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจ
ร้านกาแฟและเบเกอรี่ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ โดยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 .  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 
HMT324 การจดัการและการดำาเนินงานธรุกจิร้าน
กาแฟและเบเกอรี่ ประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้จำานวน 15 ครั้งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยเองมี 
ขั้นตอนดังนี้ มีขั้นตอนดังนี้

1 .1 ผู้วิจัยศึกษาคำาอธิบายรายวิชา 
จุดมุ่งหมายรายวิชา HMT324 การจัดการและ
การดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ เพื่อ
นำาเน้ือหารายวิชามาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้

1.2 ผู้วิจัยศึกษาตำารา เอกสารบทความ
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ
การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 
และวธิกีารสอนแบบใหผู้เ้รยีนฝกึปฏิบติั (Student 
Performance Method) และ ให้ความสำาคัญ 
กับผลงานของผู้เรียน รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ

2. แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
เป็นแบบเลือกตอบ

ส่วนที่  2 ผู้ เรียนประเมินตนเองต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผ่านการฝึก
ทักษะการปฏิบัติเบเกอรี่ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วน ประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert)

 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง มีค่า
เฉลี่ยต่อข้อความ 4.21-5.00

 4 = เห็นด้วย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย 
ต่อข้อความ 3.41-4.21

 3 = ปานกลางหมายถงึ มคีา่เฉลีย่ตอ่
ข้อความ 2.61-3.40

 2 = น้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ยต่อ
ข้อความ 1.80-2.60

 1 = น้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
ต่อข้อความ 1.00-1.79

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การเรยีนการสอนวชิา รายวชิา 
HMT324 การจดัการและการดำาเนนิงานธรุกจิรา้น
กาแฟและเบเกอรี ่ในดา้นเนือ้หาหลกัสตูร อาจารย์
ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยใช้มาตราส่วน ประมาณค่าของลิเคิร์ท 
(Likert)

 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง มีค่า
เฉลี่ยต่อข้อความ 4.21-5.00

 4 = เห็นด้วยหมายถึง มีค่าเฉลี่ย 
ต่อข้อความ 3.41-4.21

 3 = ปานกลางหมายถึง มีค่าเฉล่ีย 
ต่อข้อความ 2.61-3.40

 2 = น้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย 
ต่อข้อความ 1.80-2.60

 1 = น้อยที่สุดหมายถึง มีค่าเฉลี่ย 
ต่อข้อความ 1.00-1.79

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนำาความรู้และ
ทักษะที่ได้เรียนในรายวิชานี้ไปใช้ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด
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สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอย่าง
โดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา ได้แก ่วเิคราะหโ์ดยใช้การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป การ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผ่านการฝึกทักษะการ
ปฎิบัติ เบเกอร่ี ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา HMT324 
การจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ
และเบเกอรี่

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคำาถาม
การวิจัยโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน (Inferental  
Analysis) เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหไ์ดแ้ก ่ค่าการวเิคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ 
(Multiple Regression Analysis) เป็นการตรวจ
สอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือ
มากกวา่ โดยตอ้งมทีัง้ตัวแปรอสิระ (Independent  
variable) ต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 1 ตัวแปร รูปแบบ
สมการถดถอยเชิงพหุ Y=b0+b1 x1+b2 x2+b3 
x3+⋯+bn xn+e เมื่อ Y เป็นตัวแปรตาม, X เป็น
ตัวแปรอิสระ, b0 คือ ระยะตัดแกน X (X=0), 
b1, b2 และ b3 คอื ความชันของสมการเสน้ตรง,  
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
correlation Coefficient) ใช้เปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระกัน โดย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) จะมีค่าระหว่าง  
-1≤ rxy ≤1ความหมายค่า rxy มีดังนี้ 

1. ค่า rxy เป็นลบ แสดงว่า X และ Y  
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

2. ค่า rxy เป็นบวกแสดงว่า X และ Y  
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

3. คา่ rxy มค่ีาเขา้ใกล ้1 หมายถงึ X และ 
Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความ
สัมพันธ์กันมาก

4. ค่า rxy มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง  
X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกันขา้มกนั
และมีความสัมพันธ์กันมาก

5. ค่า rxy เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ  
Y มีความสัมพันธ์กันน้อย

6. ค่า rxy เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ  
Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน

เกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 316) ดังนี้

1. ถา้คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ขา้ใกล ้1 
(ประมาณ .70 ถงึ .90) ถอืวา่มคีวามสัมพนัธก์นัใน
ระดบัสงู (ถา้สงูกวา่ .90 ถอืวา่อยูใ่นระดบัสงูมาก)

2. ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้  
.50 (ประมาณ .30 ถึง .70) ถือว่ามีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง

3. ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้  
0 (ประมาณ .30 และต่ำากว่า) ถือว่ามีความ
สัมพันธ์กันในระดับต่ำา

4. ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 
ถือว่าไม่สัมพันธ์กัน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พ

ตอนที่ 3 ผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะ
ปฏบิตั ิลกัษณะนสิยัในการทำางานและความยัง่ยนื
คงทน โดยดูความชำานาญ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ทำา และเกิดทักษะใน
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การทำางานน้ันได้อย่างชำานาญตามเกณฑ์ รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำางาน
ด้วย โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ตามที่กำาหนดใน 
มคอ.3 ประจำารายวชิา วิชา HMT324 การจัดการ

และการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 
(ภาคผนวก) ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Descriptive Analysis) ในการประมวลข้อมูล
และสรุปความ

8 
 

 1. ถ้าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เขา้ใกล ้1 (ประมาณ .70 ถงึ .90) ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัสงู (ถา้สงูกวา่ .90 ถอืวา่อยูใ่นระดบัสงูมาก) 
 2.  ถา้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ขา้ใกล ้.50 (ประมาณ .30 ถงึ .70) ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลาง 
 3.  ถา้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ขา้ใกล ้0 (ประมาณ .30 และต ่ากว่า) ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัต ่า 
 4.  ถา้คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ป็น 0 ถอืวา่ไมส่มัพนัธก์นั 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
  ตอนที ่3 ผูเ้รยีนไดร้บัการประเมนิทกัษะปฏบิตั ิลกัษณะนิสยัในการท างานและความยัง่ยนื
คงทน โดยดคูวามช านาญ เพือ่ใหผู้เ้รยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังานทีท่ า และเกดิทกัษะในการท างาน
นัน้ไดอ้ย่างช านาญตามเกณฑ ์รวมทัง้มเีจตคตทิีด่แีละลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการท างานดว้ย โดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมนิ ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 ประจ ารายวชิา วชิา HMT324 การจดัการและการด าเนินงานธุรกจิรา้น
กาแฟและเบเกอรี ่(ภาคผนวก) ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา (Descriptive Analysis) ในการประมวล
ขอ้มลูและสรปุความ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  

 
ภาพกรอบแนวคิดการวิจยั  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

จากแบบสอบถามจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในวิชา HMT324 การจัดการและการดำาเนิน
งานธุรกิจร้านกาแฟประจำาภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2562 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-25 ปี ศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ วิทยาลัย
การท่องเท่ียวและการบริการ ผู้วิจัยดำาเนินการ 
เก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

Google form ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 
2562 ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 129 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผ่านการฝึก
ทักษะการปฏิบัติเบเกอรี่ พบว่า ขั้นตอนที่ 1 ขั้น
ตอนการอธิบายความรู้ด้วยวาจาและการเขียน 
(Instructing) อันดับ 1 คือ มีการอธิบายการ
จัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2  
ขั้นสาธิต (Demonstrating) พบว่า อันดับ 1 คือ  
ผู้เรียนได้เห็นของจริงวัตถุดิบจริงในการสาธิตการ
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ทำาเบเกอรี่ ขั้นตอนที่ 3 ข้ันฝึกทักษะและการนำา
ไปใช้ (Applying) พบว่า อันดับ 1 คือ ผู้เรียน
สามารถใชว้ตัถดิุบในการทำาเบเกอรีไ่ด้อย่างถูกต้อง  
ขั้นตอนท่ี 4 ข้ันสรุปผล (Confirming) พบว่า 
อันดับ 1 คือ ผู้เรียนสามารถผลิตเบเกอรี่ออกมา
ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามสูตร

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
พบว่า ทุกข้อแทนค่าเท่ากับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
อนัดบั 1 คอื สามารถนำาเน้ือหาในรายวชิาประยุกต์
ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ต่ออาจารย์ผู้
สอน พบว่า อันดับ 1 คือ อาจารย์มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ต่อ
สภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า อันดับ 1 คือ 
ระบบสาธารณูปโภคน้ำา ไฟฟ้า ต่างๆ พอเพียงต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่า อันดับ 1 
คือ วิธีสอนการสอนแบบสาธิต (Demonstration 
Method) ตามลำาดับ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคำาถาม
การวิจัยโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน (Inferental  
Analysis) สมมติฐานของการวิจัย

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก ่เพศ อายุ ช้ันปี สาขาวชิา และคณะทีแ่ตกต่าง
กันมีผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัศึกษาที่
เรยีนวชิา HMT324 การจดัการและการดำาเนินงาน 
ธุรกิจร้านกาแฟ (1) ด้านความรู้และทักษะที่ได้
เรียนในรายวิชาน้ีไปใช้ประโยชน์ในการดำารงชีวิต
ในปัจจุบัน (2) ด้านความสามารถเชิงปฏิบัติการ 
เบเกอรี่และต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่
เรียนได้ (3) ด้านความสามารถถ่ายทอด/สอน/
แสดงการผลติเบเกอรีแ่กผู่อ้ืน่ได ้และ (4) ดา้นทกัษะ
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่ ไม่แตกต่าง 
กันในทุกตัวแปร

สมมติฐานข้อที่ 2 การเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของของนักศึกษาที่เรียนวิชา HMT324 การ
จัดการและการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและ
เบเกอร์รี่ (1) ด้านความรู้และทักษะที่ได้เรียนใน
รายวิชานีไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการดำารงชวิีตในปจัจบุนั 
(2) ด้านความสามารถเชิงปฏิบัติการเบเกอร่ี 
และต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ เรียน
ได้ (3) ด้านความสามารถถ่ายทอด/สอน/แสดง
การผลิตเบเกอรี่แก่ผู้อื่นได้ และ (4) ด้านทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่ แตกต่าง
กัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า สมการพยากรณ์ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักศึกษาที่เรียนวิชา 
HMT324 การจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจ
ร้านกาแฟโดยใช้คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Y1 = 
11.309 +.389 X3 +.297 X1 +.253 X2 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา HMT324 การ
จัดการและการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและ
เบเกอร์รี่ (1) ด้านความรู้และทักษะท่ีได้เรียน
ในรายวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำารงชีวิตใน
ปัจจุบัน (2) ด้านความสามารถเชิงปฏิบัติการเบ
เกอรี่และต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เรียน
ได้ (3) ด้านความสามารถถ่ายทอด/สอน/แสดง
การผลิตเบเกอรี่แก่ผู้อื่นได้ และ (4) ด้านทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่ แตกต่าง
กัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า สมการพยากรณ์ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักศึกษาที่เรียนวิชา 
HMT324 การจดัการและการดำาเนนิงานธรุกจิรา้น
กาแฟโดยใช้คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Y1 = .104 
+.473 X4 +.305 X2 +.217 X3

สมมติฐานข้อที่ 4 การเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา HMT324 การจดัการและ
การดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ (1) ด้านความรู้ 
และทักษะที่ได้เรียนในรายวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ใน
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การดำารงชีวิตในปัจจุบัน (2) ด้านความสามารถ 
เชิงปฏิบัติการเบเกอรี่และต่อยอดรูปแบบผลิต
ภัณฑ์เบเกอร่ีที่เรียนได้ (3) ด้านความสามารถ
ถ่ายทอด/สอน/แสดงการผลิตเบเกอรี่แก่ผู้อื่นได้  
และ (4) ด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
ดา้นเบเกอร่ี ผลการทดสอบ พบวา่ การเรยีนรู้แบบ
ลงมอืปฏบัิติขัน้ตอนที ่2 ขัน้สาธติ มคีวามสมัพันธ์
ในระดบัสงู ขัน้ตอนที ่4 ขัน้สรุปผลมคีวามสมัพันธ์
ในระดบัปานกลาง ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนการอธบิาย
ความรู้ด้วยวาจาและการเขียน มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ข้ันตอนท่ี 3 ขั้นฝึกทักษะและ
การนำาไปใช้ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ตามลำาดับ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา HMT324 การ
จัดการและการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟอย่างมี
นยัสำาคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พ

พบว่า ผู้เรียนเกือบทุกคนไม่มีพื้นฐาน
ความรู้ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉ
พาะเบเกอรี่มาก่อน ผู้สอนจึงดำาเนินการเรียนการ
สอนโดยใช้ทฤษฎีสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R 
Theory) ผลการสังเกตการณ์พบว่า

1. การเสริมแรง (Reinforcement) ผูส้อน 
จึงหาวิธีจูงใจ ให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนให้ 
มากที่สุด

2. การฝึกฝน (Practice) ผู้สอนได้
กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยผู้สอนทำา
หน้าที่ชี้แนะ ระบุข้อปฏิบัติ และข้อพึงระวังทุก 
ขั้นตอนในอุปกรณ์และวัตถุดิบทุกประเภท บน
ความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก

3. การรูผ้ลการกระทำา (Feedback) ผูส้อน 
ทำาหน้าท่ีสอนและแนะในการปฏิบัติงานด้าน  
เบเกอรี่ แบบเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และ

ปล่อยให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยอิสระ

4. การสรปุเปน็กฎเกณฑ์ (Generalization)  
พบว่า สมาชกิมกีารควบคมุพฤตกิรรมการเขา้เรียน
ของสมาชิกแต่ละคนเอง มีการกำาหนดหน้าที่ใน
แต่ละขั้นตอนนับแต่เริ่มจนถึงการทำาความสะอาด 
มกีารประเมนิกนัเองในกลุม่และระหวา่งกลุม่ เชน่ 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโพสต์ชิ้นงานของตนใน
สื่อสังคมออนไลน์ และดูการโพสตอบ โดยผู้สอน
แนะนำาใหแ้ตล่ะกลุม่ลองเสนอแนะ และหาวธิกีาร
ปฏบิตังิาน การนำาเสนองานทีน่า่สนใจมากยิง่ๆ ข้ึน

5. การแยกแยะ (Discrimination) ผู้สอน
ได้แนะนำาการปฏิบัติงานด้านเบเกอรี่แก่ผู้เรียน  
แต่ไม่บอกท้ังหมดในทุกกระบวนการ ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ผู้สอนอยากให้ผู้เรียนได้เจอปัญหา และ
เผชิญกับผลที่ได้รับ ดังตัวอย่างเช่น การไม่ตั้งใจ 
ฝังในการตีแป้งกับส่วนผสมในการทำาคุ๊กกี้ ผู้เรียน
บางคนไม่สนใจ พูดคุย หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ
ตลอดเวลา เมือ่ผลทีป่รากฏ จึงใหแ้ตล่ะคนวิจารณ์
สิ่งที่เกิดข้ึน และผู้สอนเป็นผู้สรุป พร้อมแนะให้
ผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนตามมารยาท
สังคม 

6. ความใกล้ชิด (Continuity) โดยผู้สอน
พยายามลบความสำาคัญของคะแนนในแต่ละครั้ง
ในการปฏิบัติการเบเกอรี่ แต่มุ่งเน้นความสุขและ
สนุกในการปฏิบัติการเบเกอรี่ในทุกครั้ง พร้อม
เสนอความภาคภูมิใจในผลงานของตนแทน

ผลการวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะชน พบว่า ผู้เรียนนำาเสนอผลงานการ
ปฏิบัติของผู้เรียน เผยแพร่สู่สาธารณะชนตามวิธี
การที่ผู้เรียนแต่ละคนถนัด โดยมากนิยมการเผย
แพรผ่ลงานในชอ่งทางสงัคมออนไลน ์(Facebook) 
โดยผู้วิจัยได้สังเกตยอดผู้นิยมชมชอบ และการ
ให้ข้อความเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่ยินดีให้นำาผล 
ดังกล่าวเผยแพร่ด้วยความสมัครใจ
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สรุปการสังเกตการณ์ พบว่า ทุกคนมี
เจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีน ผลงาน ผูส้อนและทวีความ
สนใจใฝ่ปฏิบัติมากขึ้นในทุกคาบสอน ทั้งในระดับ
กลุ่มและรายบุคคล จะเห็นได้ว่า แม้จะมีผู้เรียน
บางคนมาเข้าเรียนช้า และไม่สนใจในช่วงแรก แต่
เม่ือเริ่มเข้าเรียนในคาบเรียนต่อมา ทุกคนเริ่มมี
การกระตุ้นตัวเองและเพื่อนในกลุ่มให้เข้าเรียน
ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ วินัยและความรับผิดชอบ 
พร้อมทั้งให้ความสนใจซักถามในหลายประเด็น
กับผู้สอนนอกเวลา ช่วยเหลือผู้สอน พร้อมเรียนรู้ 
การชัง่ ตวง วดั และเตรยีมอปุกรณก์อ่นการปฏบิตั ิ
ร่วมทดลองปฏิบัติทุกขั้นตอน บางคนได้ร่วมเดิน
ทางไปซื้อวัตถุดิบกับร้านค้ากับผู้สอน เรียนรู้ 
คุณสมบัติเฉพาะของส่วนผสม ยี่ห้อที่เหมาะสม 
ราคา และการเก็บรักษาวัตถุดิบก่อนการปฏิบัติ

ผลก�รวิจัยจ�กก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก 
ร�ยบุคคล

ด้านความรู้ และทักษะที่ ได้ เรียนใน
รายวชิานีไ้ปใชป้ระโยชน์ในการดำารงชีวติในปจัจบัุน 
พบว่า ผู้เรียนเล็งเห็นประโยชน์ของวิชานี้ ต่อการ 
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันและอนาคต

ด้านความสามารถเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่
และตอ่ยอดรปูแบบผลติภัณฑเ์บเกอร่ีท่ีเรียนได้ พบ
ว่า ผู้เรียนได้ให้ความเห็นว่า ภูมิใจในผลงานและ
สนุกที่จะสร้างสรรค์งานของตนต่อไป

ด้านความสามารถถ่ายทอด/สอน/แสดง
การผลติเบเกอรีแ่กผู่อ้ืน่ได้ พบวา่ ผูเ้รยีนหลายคน
ลงมือปฏิบัติที่พัก บ้าน พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่
บุคคลใกล้เคียงได้

ด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านเบเกอรี่ พบว่า ผู้เรียนทุกคนมีความมั่นใจ
ในผลงานของตน พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็น 
ผู้ประกอบการดา้นเบเกอรีแ่ละกาแฟไดห้ากมกีาร
สั่งสมประสบการณ์และความรู้อื่นเพิ่มเติม

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา HMT324  
การจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ
และเบเกอร์ร่ีด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ” พบว่า ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาฯ นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมณี 
บรรจง (2553) จรัสศรี พัวจินดาเนตร (2558) 
ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2559) ณัฐพร สุดดี 
(2562) ที่พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการปฏิบัติเพราะ
เห็นคุณค่าในการเรียนรู้ แสดงผลสัมฤทธิ์ผ่าน
พฤติกรรมการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

สอดคล้องกับงานการศึกษาของจารุกิตติ์ 
สายสิงห์ (2558) กฤตมุข ไชยศิริ (2559) อัญชลี 
ทองเอม (2561) ณัฐพร สุดดี (2562) ที่พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้เรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอน ซึ่งมีผลอย่างยิ่งใน การอธิบายการ
จัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร การจัดประเมิน
ความรู้ก่อนเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำา
เนื้อหาในรายวิชาที่สอน และผู้เรียนสามารถตอบ
คำาถามในรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ที่สอนได้

สอดคล้องกับงานการศึกษาของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจง (2553) ณัฏฐพงษ์ 
ฉายแสงประทปี (2559) อญัชล ีทองเอม (2561) 
ณัฐพร สุดดี (2562) ที่พบว่า ผู้เรียนมีทักษะ
การปฏิบัติดีข้ึน มีพัฒนาการด้านการปฏิบัติเป็น
รายบุคคลเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคน มีการปฏิบัติ
กิจกรรมเรื่องการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผล
งานสู่สาธารณะชนด้วยความรู้ ความสามารถใน
การนำาเสนอ ตอบขอ้ซกัถาม และภาคภมูใิจ รวมถงึ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่การเรยีนการสนองใน
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  
รวมถึ งขั้นตอนการปฏิบัติ ในเชิ งแนะนำาจะ 
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เหมาะสมกับผู้เรียนมากกวา่รปูแบบคำาส่ังแบบเดิม

สอดคล้องกับการศึกษาของบุญรอด 
ชาติยานนท์ (2559) ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป 
(2559) อัญชลี ทองเอม (2561) ณัฐพร สุดดี 
(2562) ว่า รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเด
วสี ทฤษฎส่ิีงเรา้และการตอบสนอง (S-R Theory) 
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาตัวแปรกลางที่สอดแทรกและ 

มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ฯ ของผู้เรียน 
รวมถึงใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

2. พฒันารปูแบบการนำาเสนอ ในรปูแบบ 
โครงงาน บริษัทจำาลอง ให้ ผู้เรียนฝึกทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านสื่อและการตลาด 
ออนไลน์
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