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บทคดัย่อ 
ผลการจดัการศึกษาวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1ดว้ยวธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียนสาํหรับนักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผล
การจดัการศึกษาการบญัชีเบื้องตน้ 1  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียน
วิชาการบญัชีเบื้องตน้ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่1 ห้อง2 จาํนวน 49 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Random Sampling)   

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทาํวจิยัไดแ้ก่  แผนการสอนวชิาการบญัชีเบื้องตน้ดว้ยวธีิการสอนแบบศูนยก์าร
เรียน เป็นแผนการสอนที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นโดยยดึจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความคิดรวบยอด หลกัการและเน้ือหา
จากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพที่สร้างขึ้นมาเป็นแผนการสอน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1 เร่ืองวิเคราะห์งบการคา้ การสร้างเคร่ืองมือ
และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนที่เรียนวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1 
เร่ืองวิเคราะห์งบการคา้ ด้วยวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.63 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.11 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยวธีิสอนแบบศูนยก์ารเรียนแลว้พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมี
ค่าเท่ากบั 18.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.23  
 
 
 
 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 

การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 ที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพนาํไปปฎิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเลือกวิถีการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกับตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อ
ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
และการประกอบอาชีพสามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการ และพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ และ
สถานศึกษาไดจ้ดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติและสามารถอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ.2542:6-7) สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของ
กระแสโลกปัจจุบนัที่ตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความสามารถที่หลากหลายเพื่อให้ทนักับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลยุคโลกาภิวฒัน์ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้การศึกษา
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลโดยส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้จริญเตม็ศกัยภาพในหลายๆมิติจากกระบวนการเรียนรู้ สงัคมไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการเปิดสอนในระดับประกาศนียบตัรและประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงในสาขาวชิาการบญัชี  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ การตลาด ซ่ึงในแต่ละสาขาวชิาก็มีนกัเรียน-นกัศึกษา
ที่สนใจดา้นการเรียนในแต่ละสาขาที่แตกต่างกนั โดยธรรมชาติของการเรียนในแต่ละสาขาวชิา ก็มีความยาก
ง่ายแตกต่างกันออกไป พื้นฐานด้านการศึกษาของผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงสําคัญ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานของผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียวก็ไม่สามารถช่วยให้การ
เรียนรู้เกิดประสิทธิผลไดเ้ท่าที่ควร ดงันั้นผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งมีวธีิการสอนที่ดีดว้ย  
 จากนโยบายการจดัการศึกษาของชาติ ผูส้อนมีความมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ๆขึ้นไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัที่ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว มีนักการศึกษาหลายๆ
ท่านไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่พบวา่ ส่ือมีความสาํคญักบักระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนควร
มีการลาํดบัการสอนเน้ือหารายวชิาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน
การรายวชิาบญัชีเบื้องตน้ 1 ผูส้อนไดรั้บมองหมายใหส้อนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงพบว่าผูเ้รียน
เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 โดยอาจกล่าวไดว้า่เป็นช่วงที่ผูเ้รียนตอ้งมีการปรับตวั
ดา้นการเรียนเป็นอยา่งมากจากการเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มาสู่การเรียนในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ จากการศึกษารูปแบบของการสอนในหลากหลายรูปแบบพบว่าวิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียนจะทาํ
ให้ผูเ้รียนมีการศึกษาเน้ือหาพร้อมทั้งมีการทาํกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ซ่ึงชาตรี เกิดธรรม (2542) ได้
กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของการสอนวธีิน้ีคือ ให้นักเรียนลงมือทาํกิจกรรมและศึกษาดว้ยตนเองมากขึ้น รู้จกั
แสดงความคิดเห็น รู้จกัตดัสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จกัร่วมมือ การสอนแบบน้ีเป็นการนาํเน้ือหาใน



บทเรียนมาแบ่งเป็นส่วน ๆ เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทีละหน่วย ซ่ึงถือว่าเป็นการจดับรรยากาศการเรียนรู้ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาวิจยัของนงจิตต ์ป๋ันตน (2555) ไดศ้ึกษา การพฒันาการเรียนรู้
ภาษาองักฤษที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ือง Prepositions สาํหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นหนองตอง  ผลจากการวิจยัพบว่า คะแนนการทาํแบบทดสอบวดัการ
พฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
คะแนนระหวา่งเรียนจากการปฏิบติักิจกรรมในชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 42.46 มี
คุณภาพในระดบั ดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาวิจยัเร่ืองผลการจดัการศึกษาการบญัชี
เบื้องตน้ 1 ดว้ยวธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียนสาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งน้ีผล
ที่คาดวา่จะไดรั้บจะทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ที่ดีมากยิง่ขึ้นในขณะเดียวกนักมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิม่สูงขึ้นผูส้อนไดรู้ปแบบการสอนที่มีประสิทธิผลสาํหรับการใชส้อนในอนาคตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการศึกษาการบญัชีเบื้องตน้ 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบ

ศูนยก์ารเรียนสาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 
 

สมมติฐานในการวจิยั 
 ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
กรอบแนวคดิในการวิจยั 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1 เพิ่มสูงขึ้นอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติและ
มีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีหลกัการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล 

 
วธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 

เร่ืองการวเิคราะห์งบการคา้ 
 



 2. ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพรายวิชาและมีแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนที่มีความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3. สถานศึกษาไดน้กัศึกษาที่มีทกัษะที่เหมาะสมและเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงานรวมทั้งผูส้อน
ในรายวชิาอ่ืนสามารถใชแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้พฒันากระบวนการสอนในรายวชิาของตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน หมายถึง วธีิการสอนที่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โดยใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถจากศูนยก์ารเรียนที่
ผูส้อนไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาสาระ กิจกรรมส่ือการสอนแบบประสม 

2.การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center) หมายถึง วิธีสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน คือ 
กระบวนในการสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท์ี่กาหนด โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากศูนยก์ารเรียนหรือมุมความรู้ ซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาสารถและกิจกรรมที่ใชส่ื้อการสอนหลายๆ 
อยา่งประสมกนัเอาไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะหมุนเวียนกนัเขา้ศูนยต่์างๆ จนครบทุกศูนย ์
โดยมีศูนยส์ารองไวส้าหรับผูเ้รียนที่เรียนรู้ไดเ้ร็วและทากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืนๆ ผูส้อนทาหน้าที่เป็นผู ้
จดัเตรียมศูนยก์ารเรียน ใหค้าแนะนากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืนๆ ผูส้อนทาหนา้ที่เป็นผูจ้ดัเตรียมศูนยก์ารเรียน 
ใหค้าแนะนาช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่ใชว้ดัความรู้ ความสามารถของบุคคลในดา้น
วชิาการซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ และตามวตัถุประสงคข์องวชิาหรือเน้ือหาที่ทดสอบ 
รวมถึงความสามารถที่ติดตวัมาแต่กาเนิด ซ่ึงวดัไดห้ลายทาง เช่น วดัสมรรถภาพทางสมอง วดัความถนดั
ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการแกปั้ญหา อีกทั้งเป็นคุณลกัษณะและความสามารถ
ของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิด
จากการฝึกอบรมหรือจากการเรียนการสอน  
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการจดัการศึกษาการบญัชีเบื้องตน้ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียน
สาํหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดย
สามารถนาํเสนอขอ้มูลจากการศึกษาไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน 
 ชาตรี เกิดธรรม (2542) ไดก้ล่าวว่าวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center) เป็นวิธีสอนที่เน้น
ความสาํคญัของนกัเรียนหรือยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัและใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนที่ใชส่ื้อประสมและ
กระบวนการกลุ่มเป็นสาํคญั มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแหล่งศึกษาให้นักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ใส่ตนเองด้วยการเรียนรู้จากโปรแกรมการสอน ซ่ึงจดัไวใ้นรูปของชุดการสอน นักเรียนจะหา
ประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมให้ครบทุกศูนย ์ภายใต้การดูแลของครูซ่ึงทําหน้าที่เป็นผู ้
ประสานงาน 
 นภดล ยิง่ยงสกุล (2553) ไดก้ล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน เป็นกระบวนการที่ผูส้อน
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียน โดยใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ ความสนใจ
และความสามารถจากศูนยก์ารเรียนที่ผูส้อนไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาสาระ กิจกรรมส่ือการสอนแบบประสม โดย
ปกติศูนยก์ารเรียนจะมีหลายศูนย ์แต่ละศูนยจ์ะมีเน้ือหาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตวัเอง ผูเ้รียนจะ
หมุนเวยีนกนัเขา้ศึกษาหาความรู้จากศูนยต่์าง ๆ ที่จดัเตรียมไวอ้ยา่งหลากหลายจนครบทุกศูนย ์ผูเ้รียนจะตอ้ง
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โปรแกรมไดก้าํหนดเอาไว ้ภายใตก้ารดูแลของผูส้อน ซ่ึงผูส้อนจะทาํหน้าที่
เป็นผูจ้ดัเตรียมศูนยก์ารเรียน ใหค้าํแนะนาํ อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ย 

การสอนแบบศูนยก์ารเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการประกอบกิจกรรมของนักเรียนโดยแบ่ง
บทเรียนออกเป็น 4-6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีส่ือการเรียนที่จดัไวใ้นซองหรือในกล่องวางบนโต๊ะเป็นศูนย์
กิจกรรม และแบ่งผูเ้รียนตามศูนยกิ์จกรรม กลุ่มละ 4-6 คน หมุนเวียนกนัประกอบกิจกรรมตามศูนยต่์าง ๆ 
แห่งละ 15-20 นาที จนครบทุกศูนย์ โดยใช้ส่ือประสม (Multi Media) และกระบวนการกลุ่ม 
(http://prncilgreen1.blogspot.com/2010/02/blog-post_5760.html) 

 
 วิธีการเรียนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ของบุคคลนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้โดยมี
ผูส้อนสอน 
 1.  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือการเรียนรู้ที่ตนเองตอ้งขนขวาย และทาํความเขา้ใจกับบทเรียนด้วย
ตนเองโดยไม่มีผูอ่ื้นมาแนะแนวทางให้ วิธีการเรียนที่จะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้ น ได้มี
นกัจิตวทิยาเก่ียวกบัการเรียนรู้พยายามศึกษาไวห้ลายประการ ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

http://prncilgreen1.blogspot.com/2010/02/blog-post_5760.html


    1.1  วธีิเรียนแบบรวดเดียวจบ กบัวธีิเรียนทีละส่วน วิธีเรียนแบบรวดเดียวจบเหมาะสาํหรับผูเ้รียน
ที่มีสมาธิในการเรียนดีมาก และค่อนขา้งฉลาด เพราะตอ้งใชเ้วลาในการเรียนนาน ตอ้งอาศยัความตงัใจสูง
เพื่อให้เกิดความคิดที่ต่อเน่ืองกนั และผูเ้รียนควรตอ้งมีความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาสาระแต่ละตอน 
ตลอดจนความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหาสาระไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย 
     ส่วนวธีิการเรียนทีละส่วนนั้น หมายถึงการแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เม่ือเขา้ใจเน้ือหาแต่ละ
ส่วนยอ่ยแลว้  ผูเ้รียนจะพกัผอ่นก่อนแลว้จึงเร่ิมศึกษาเน้ือหาส่วนยอ่ยอ่ืนต่อไป เม่ือเขา้ใจเน้ือหาในส่วนยอ่ย 
ๆ แต่ละส่วนดีแล้ว จึงเร่ิมพิจารณาความสัมพนัธ์เน้ือหาส่วนยอ่ย ๆ เหล่านั้นเพื่อทาํความเขา้ใจกับเน้ือหา
สาระทั้งหมดที่เรียน  ซ่ึงวธีิการเรียนทีละส่วนน้ี เหมาะกบัผูเ้รียนที่มีช่วงความตั้งใจระยะสั้นๆ เพราะใชเ้วลา
ในการเรียนแต่ละส่วนไม่มากนกั แต่ก็ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเรียนทุกส่วนไดท้ั้งหมด 
 1.2  วิธีเรียนที่มีการทาํโน้ตย่อใจความสําคญั หรือพยายามจดัความรู้ประเภทเดียวกันเขา้ไวเ้ป็น
หมวดหมู่  การทาํโนต้ยอ่ใจความสาํคญัของส่ิงที่เรียนหรือการพยายามจดัความรู้ประเภทเดียวกนัเขา้ไวเ้ป็น
หมวดหมู่ จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือผู ้เรียนมองเห็นสาระสําคัญของบทเรียนที่ก ําลังเรียนและมองเห็น
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งระหวา่งเน้ือหาสาระสาํคญัของแต่ละตอน ดงันั้น การทาํโนต้ยอ่ใจความสาํคญัของส่ิง
ที่เรียน หรือการพยายามจดัความรู้ประเภทเดียวกนัเขา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่น้ี นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็น
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหาของบทเรียนที่กาํลงัเรียนไดเ้ด่นชดัขึ้นแลว้ ยงัเป็นการทดสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนดว้ยวา่ เกิดความเขา้ใจหรือเกิดการเรียนรู้ในส่ิงที่กาํลงัเรียนมากนอ้ยเพยีงใด 
 1.3  วิธีการเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติหรือการทาํ
แบบฝึกหดัหลงัจากการอ่านเน้ือหาภาคทฤษฎีจบแลว้ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความกระจ่างแจง้ในบทเรียนมาก
ขึ้น เพราะการปฏิบติัหรือโจทยแ์บบฝึกหัดช่วยให้ผุเ้รียนสามารถนาํความรู้ที่ไดม้าใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหรือช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นรายละเอียดของบทเรียนได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นวิธีการเรียนโดยการทาํ
แบบฝึกหดัภาคปฏิบติัไปดว้ยจึงช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4  วธีิเรียนที่ทาํความเขา้ใจกบับทเรียนดว้ยตนเองก่อนแลว้นาํความเขา้ใจนั้นมาแลกเปล่ียนกบับุ
คลอ่ืนที่กาํลงัเรียนเร่ืองเดียวกนัอยู ่ ในการเรียนดว้ยตนเองนั้น บางคร้ังผูเ้รียนอาจคิดว่าตนมีความเขา้ใจใน
บทเรียนนั้นๆ ถูกตอ้งและกระจ่างแจง้ดีแล้ว แต่เม่ือนาํความเขา้ใจนั้นมาพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
บุคคลอ่ืนที่ก ําลังเรียนในเร่ืองเดียวกันอยู่ อาจพบว่า ความเข้าใจของตนที่ว่าดีแล้วอาจยงัมีบางอย่าง
คลาดเคล่ือนอยูห่รืออาจเป็นความเขา้ใจในวงแคบก็ได ้ฉะนั้นหลงัจากที่พยายามทาํความเขา้ใจกบับทเรียน
ดว้ยตนเองแลว้ ควรหาโอกาสพดูคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคลอ่ืนที่กาํลงัศึกษาบทเรียนนั้นอยูใ่ห้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้เพราะอาจไดแ้ง่คิดที่ทาํให้เกิดความเขา้ใจมากขึ้นหรืออาจทาํให้เกิดการเรียนรู้เพิ่ม
ในแง่มุมต่างๆ ไดก้วา้งขวางมากขึ้นอีก 
 
 
 



             ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2541 หน้า 146-147) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่ เป็นแบบทดสอบที่วดัความรู้ของนกัเรียนที่ไดเ้รียนไปแลว้ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้คาํถาม
ใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ กบันกัเรียนปฏิบติัจริง 

ศิริชยั  กาญจนวสี (2548 หนา้ 163) ใหค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า 
แบบทดสอบวดัความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพสมองดา้นต่างๆที่เด็กไดรั้บจากประสบการณ์ทั้งปวง ทั้งจาก
โรงเรียนและทางบา้นจาก 

  ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (2541 หนา้ 147) แบ่งแบบทดสอบประเภทน้ีเป็น  
2 ชนิด คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดคาํถามที่ครูเป็นผูส้ร้างขึ้น ซ่ึงเป็นคาํถามที่ 
เก่ียวกบั ความรู้ที่นักเรียนไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน ว่ามีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะไดส้อนซ่อม
เสริม หรือวดัดูความพร้อมที่จะเรียนบทใหม่ ซ่ึงอยูก่บัความตอ้งการของครู 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาหรือ
จากครูที่สอนวชิานั้นแต่ผา่นการทดสอบหาคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีพอจึง สร้างเกณฑป์กติ
ในแบบทดสอบนั้น เพือ่ใชเ้ป็นหลกัและเปรียบเทียบผลเพือ่ประเมินค่าของ การเรียนการสอน แบบทดสอบ
มาตรฐานจะมีคู่มือประกอบการสอบและมีมาตรฐานในการแปลคะแนนดว้ยทั้งแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 
และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวธีิการสร้างขอ้คาํถามเหมือนกนั เป็นคาํถามที่วดัเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอน
ไปแลว้ซ่ึงสามารถวดัไดแ้ละควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 วดัดา้นความจาํ 
1.2 วดัดา้นความเขา้ใจ 
1.3 วดัดา้นการนาํไปใช ้
1.4 วดัดา้นการวเิคราะห์ 
1.5 วดัดา้นการสงัเคราะห์ 
1.6 วดัดา้นการประเมินค่า 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนตามปกติ 
การสอนตามปกติ เป็นการที่จดัสอนในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการดาํเนินการสอนตามหลักสูตร

รายวชิา เพือ่ใชใ้นการสอนแต่ละวชิา 
การสอนแบบปกติ มีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี (วรีะพนัธ ์สิทธิพงศ,์ 2540 หนา้ 228) 
1. การเรียนการสอนยดึตามหลกัสูตร โดยใชเ้น้ือหาเป็นหลกั 
2. กาํหนดเวลาเรียนแน่ชดั ใชเ้วลาเรียนพร้อม ๆ กนัทั้งกลุ่ม 
3. เนน้การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม 



4. ใชต้าํรา แบบฝึกหดัเป็นอุปกรณ์การสอนที่สาํคญั 
5. จาํกดัขอบเขตการเรียนรู้ 
6. สอนโดยการบรรยายหรือสาธิตเป็นหลกั 
7. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้แบบกวา้ง ๆ 
8. เกณฑก์ารวดัขึ้นอยูก่บับุคคล 
9. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจะแยกออกจากการสอน  และเกิดขึ้นเกือบจะตลอดเวลา

ในช่วงการทดสอบ 
10. ยดึถือคะแนนการสอบเป็นหลกั 
 

จุดประสงค์รายวชิามาตรฐานการจดัการเรียนรู้วชิาการบัญชีเบือ้งต้น 1 รหัสวชิา 2201-1002 
ค าอธิบายรายวชิา 

มีความเขา้ใจหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท
ของธุรกิจบริการ ทกัษะปฏิบติังานบญัชีเบื้องตน้ตามหลกัการที่รองรับทัว่ไป สาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ กิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วชิาชีพบญัชี 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีที่รองรับ

ทัว่ไป 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 จิราจนัทร์ คณฑา (2553) ไดศ้ึกษาผลการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัศึกษาพยาบาล ผลจากการศึกษาพบวา่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนตามปกติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบศูนยก์าร
เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยรวมก่อนและหลงัการเรียนของกลุ่มที่เรียนตามปกติไม่มีความ
แตกต่างกนัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยรวมหลงัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนสูงกว่า ก่อนการเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยรวมหลงัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนสูง
กวา่กลุ่มที่เรียนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  



 นงจิตต ์ป๋ันตน (2555) ไดศ้ึกษา การพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษที่เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชชุ้ด
การสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ือง Prepositions สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นหนองตอง  
ผลจากการวจิยัพบว่า คะแนนการทาํแบบทดสอบวดัการพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงั
เรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คะแนนระหว่างเรียนจากการปฏิบติักิจกรรมในชุด
การสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 42.46 มีคุณภาพในระดบั ดี และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.18  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการจดัการศึกษาการบญัชีเบื้องตน้ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียน

สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 ผูว้จิยัไดล้าํดบัขั้นตอนของการศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรการวิจัย 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 ที่เรียน
วชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน  49  คน 
  

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประเภทของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนวิชาการบญัชีเบื้องตน้ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1 เร่ืองวเิคราะห์งบการคา้ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

แผนการสอนวิชาการบญัชีเบื้องตน้ดว้ยวิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เป็นแผนการสอนที่ผูว้ิจยั
สร้างขึ้นโดยยดึจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความคิดรวบยอด หลกัการและเน้ือหาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพที่สร้างขึ้นมาเป็นแผนการสอน 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามแบบแผนการวิจยัแบบOne Group 
Pretest - Posttest Design (บุญเรียง ขจรศิลป์. 2543) แสดงดว้ยแผนการวจิยัดงัน้ี 
 



ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 
 
 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการทดลอง 
T1        แทน     การทดสอบก่อนเรียน 
T2        แทน     การทดสอบหลงัเรียน 
X         แทน     การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ระยะเวลาในการทดลองใชเ้วลาในการทดลองสอน 6 ชัว่โมง รวม 2 สัปดาห์โดยทาํการสอนตาม

ตารางการจดัการเรียนการสอนที่ฝ่ายวชิาการจดัขึ้น 
การด าเนินการทดลอง 
1. ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ

บญัชีเบื้องตน้ 1 
2. ดาํเนินการทดลองโดยผูว้จิยั ปฏิบตัิการสอนโดยใชเ้วลาในการทดลองสอนรวมทาํแบบทดสอบ 6 

ชัว่โมง รวม 2 สปัดาห ์
3. เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น และนาํมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียน สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนโดยนาํ 

คะแนนมาวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ียของผลต่างระหวา่งก่อนทดลองและหลงัทดลองในรูปของค่าความแตกต่าง 
(Difference Scores) 

สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชด้ชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์โดยใช ้IOC (Item-Objective Congruence)  
 
จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ผลการจดัการศึกษาวชิาการบญัชีเบื้องตน้ 1ดว้ยวธีิการสอนแบบศูนยก์าร

เรียนสาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1/2 ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาซ่ึงสามารถ
แสดงไดด้งัตารางที่ 2 ดงัน้ี 

 

X

One Group Pretest - 
Posttest Design 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
T1 X T2 



ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดการศึกษาการบัญชีเบือ้งต้น 1 ด้วยวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  1 

 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
1 11 17 
2 8 16 
3 12 16 
4 7 15 
5 9 18 
6 13 18 
7 10 19 
8 11 24 
9 14 26 
10 5 16 
11 12 22 
12 9 17 
13 13 25 
14 12 19 
15 10 19 
16 8 16 
17 2 15 
18 11 18 
19 9 17 
20 4 16 
21 13 22 
22 10 17 
23 13 23 
24 9 20 
25 6 15 
26 11 18 
27 5 16 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
28 14 20 
29 2 15 
30 11 19 
31 10 16 
32 13 24 
33 12 19 
34 8 21 
35 9 22 
36 9 21 
37 14 26 
38 11 21 
39 10 25 
40 13 22 
41 9 18 
42 8 17 
43 6 16 
44 11 20 
45 11 15 
46 3 17 
47 13 23 
48 11 18 
49 7 15 
รวม 472 930 

ค่าเฉลี่ย 9.63 18.97 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3.11 3.23 



จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการบญัชี
เบื้องตน้ 1 เร่ืองวิเคราะห์งบการคา้ ดว้ยวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.11 เม่ือนักเรียนไดเ้รียนดว้ยวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนแลว้พบว่าคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 18.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.23 ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวจิยั 
จากตารางสรุปได้ว่าคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชี

เบื้องตน้ 1 เร่ืองวิเคราะห์งบการคา้ ดว้ยวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.11 เม่ือนักเรียนไดเ้รียนดว้ยวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนแลว้พบว่าคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 18.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.23 ตามลาํดบั แสดงว่านักเรียนที่เรียนดว้ย
วธีิการสอนแบบศูนยก์ารเรียนมีผลสมัฤทธท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

 

การอภปิรายผลการวจิยั 
 จากการศึกษาซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเกิดจากผูเ้รียน
ไดมี้การลงมือปฏิบติัในเน้ือหาวชิาที่ผูส้อนไดท้าํการสอนจนเกิดทกัษะและความรู้ที่ครอบคลุมในเน้ือหาที่
จดัการเรียนการสอนซ่ึงจากผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั การศึกษาวิจยัของจิราจนัทร์ คณฑา (2553) ได้
ศึกษาผลการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักศึกษา
พยาบาล ผลจากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยรวมก่อนและหลงัการเรียนของ
กลุ่มที่เรียนตามปกติไม่มีความแตกต่างกนัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยรวมหลงัการเรียนแบบศูนยก์าร
เรียนสูงกวา่ ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยรวมหลงัการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนสูงกวา่กลุ่มที่เรียนตามปกติ อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบันงจิตต ์ป๋ันตน (2555) ที่ไดศ้ึกษา การพฒันาการเรียนรู้
ภาษาองักฤษที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ือง Prepositions สาํหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นหนองตอง  ผลจากการวิจยัพบว่า คะแนนการทาํแบบทดสอบวดัการ
พฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
คะแนนระหวา่งเรียนจากการปฏิบติักิจกรรมในชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 42.46 มี
คุณภาพในระดบั ดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
 



ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาผูว้ิจยัและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถนําแนวทางในการจดัการเรียนรู้ไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในอนาคตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่
ใช้วิธีการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบการสอนให้มี
ความสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของรายวชิาต่าง ๆ ไดม้ากยิง่ขึ้นโดยมีความ
เหมาะสมมากที่สุด 
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