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 ในการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น ทักษะอย่างหนึ่ งที่ส าคัญ คือ ทักษะการ เขียน
นอกเหนือจากการเขียนเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสื่อสารในชั้นเรียนแล้ว ยัง
เป็นวิธีให้นักศึกษาได้ทบทวนและบันทึกความจ า (Huy, 2015) บริบทการเขียนนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ปริมาณของการเขียน คุณภาพของการเขียน การคัดลอกงานจากหนังสือ การเขียน
เรียงความ ดังนั้นประสิทธิภาพของการเขียนจึงขึ้นอยู่กับทักษะการเขียนและมีความส าคัญในการ
เรียนรู้ (Amundson, 2005) 
  อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งสามารถช่วยให้งานท าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการใช้คอมพิวเตอร์สามารถท าได้ทั้งการ
พิมพ์ด้วยตนเองหรือการคัดลอกมาจากแหล่งที่อ่ืนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
  ดังนั้นทางผู้วิจัย จึ่งมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเขียนแทนการพิมพ์ของ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เพื่อศึกษาวิจัยว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะเพ่ิมขึ้น
หรือไม่ และเป็นแนวทางในการหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม อีกทั้งจะสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได ้

บทน า  

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมีก่อนและหลังการใช้
เทคนิคการเขียนงานแทนการพิมพ์  
 2. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิคการเขียนงาน
แทนการพิมพ์ 

 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิ
โตรเคมี โดยใช้เทคนิคการเขียนงานแทนการพิมพ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของแต่ละบท จ านวน 3 บท ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเก็บ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลังเรียนทั้ง 3 บท 
3) ด าเนินการสอน เรื่องปิโตรเคมี 
4) จากนั้นทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพ่ือเก็บคะแนน 
5) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนวิชาปิโตรเคมีชั้น

ปีที่ 3 จ านวน 84 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2564 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ปิโตรเคมี ชั้นปีที่ 3 จ านวน 60 
คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมอบหมายงานโดยการเขียนแทนการพิมพ์ 
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี 
4. กลุ่มควบคุม หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานให้ท างานด้วยการ
พิมพ์ 
5. กลุ่มทดลอง หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานด้วยการเขียนด้วย
มือ 

บทที ่ การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 

บทที่ 1 การทดสอบ 
ก่อนเรียน  

กลุ่มควบคุม 30 35.78 9.701 0.752 0.455** 
กลุ่มทดลอง 30 37.78 10.871 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 74.50 8.131 5.016 0.000** กลุ่มทดลอง 30 84.83 7.822 
บทที่ 2 การทดสอบ 

ก่อนเรียน  
กลุ่มควบคุม 30 67.00 17.840 1.548 0.127 กลุ่มทดลอง 30 59.67 18.843 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 86.67 6.609 0.356 0.723 กลุ่มทดลอง 30 87.33 7.849 
บทที่ 3 การทดสอบ 

ก่อนเรียน  
กลุ่มควบคุม 30 36.33 16.914 1.545 0.128** กลุ่มทดลอง 30 43.17 17.345 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 74.44 7.748 2.328 0.023** กลุ่มทดลอง 30 78.89 7.021 

ผลการวิจัย  

 บทที่ 1 หัวข้อเรื่องปิโตรเลียมและการผลิต  บทที่ 2 หัวข้อเรื่องกระบวนการแยกปิโตรเลียม  บทที่ 3 หัวข้อเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ามัน 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในบทเรียนที่ 1-3 

 จากการวิจัยพบว่า คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ทั้งสามบท ไม่มีความแตกต่างกัน และในทุกบทเรียนหลังการเรียน
การสอน นักศึกษามีคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และเมื่อ
วิเคราะห์ผลการทดลองเฉพาะหลังเรียนเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏว่า ในบทที่ 1 และบทที่ 3 คะแนนหลัง
เรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียน
ระหว่างทั้งสองกลุ่มในบทที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นหัวข้อเรื่องที่มีเนื้อหา
ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ดังนั้นการมอบหมายงานให้นักเรียนโดยให้นักศึกษา
เขียนด้วยลายมือแทนการพิมพ์ จะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีสู่งขึ้น 

 ควรให้นักศึกษาได้หาวิธีการท างานตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะท าให้ได้รูปแบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าที่ผู้สอนจัดหาให้ 

วัตถุประสงค์ 

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

สรุปและอภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะ  


