
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

การจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางคร้ังที่ 1 

จัดโดย  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบนัผลิตครูภาคใต
ตอนลาง 

 

ท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

บรรณาธิการ 

รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ (อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) 
 

ผูชวยบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.เมธี    ดิสวัสดิ ์   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรมัย   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ดร.สุภาพร   จันทรคีรี   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อาจารย ดร.พิมพปวีณ สุวรรณโณ   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คะนองเดช  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

อาจารย ดร.รุจิราพรรณ  คงชวย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารย ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยฉารีฝะ   หัดยี   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

อาจารย ดร.ทรงนคร  การนา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

อาจารย ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

 

ออกแบบปก : อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี 
จัดรูปเลม  ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารจากอธิการบด ี
 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับการ

ดํารงชีวิตภายใตกระแสของการปรับเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและความรูท่ีสงผานถึง

กันไดท่ัวทุกหนแหงอยางรวดเร็ว  ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรู สามารถสรางสรรคและเลือกสรรความรู เพ่ือการดํารงชีวิตใน

สังคมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมได โดยนัยเชนนี้ การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ

เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในดานตางๆจึงเปนเรื่องทีมีความจําเปน 

 การประชุมวิชาการแหงชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 

ครั้งท่ี 1 นี้ จึงเปนพ้ืนท่ีของการเรียนรูสําหรับนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยในเครือขาย รวมถึงคณาจารย  นิสิตท่ีกําลังศึกษา  ท่ีจะไดเขา

มารวมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  รวมแลกเปลี่ยน ระดมความคิด  สรางสรรคบรรยากาศทาง

วิชาการ และเสริมสรางความแข็งแกรงของการสรางองคความรูท่ีผานกระบวนการวิจัย  โดยหวังเปน

อยางยิ่งวากระบวนการนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในเวทีวิชาการนี้จะชวยเตรียมนิสิต

ครูใหมีความตระหนักรูถึงความจําเปนในอันท่ีจะพัฒนาตนเองทางวิชาการ ตลอดจน การสรางสรรค

ความรู  และมีศักยภาพท่ีจะเขาถึงความรู เพ่ือการเรียนรูสถานการณจริงท่ี มีความหลากหลาย 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดรวมแรงรวมใจในการจัดงาน  และหวังเปนอยางยิ่ง

วากิจกรรมทางวิชาการท่ีเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู ท่ีมีนิสิต 

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการสรางสรรคองคความรูทางวิชาการ

รวมกันกับคณาจารย ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของการสรางสรรคการศึกษา  รวมถึงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคมวงกวางใหมีความเขมแข็งตอไป 

 

ดวยความปรารถนาดีและขอบคุณ 

      รักษาการแทนอธิการบดี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

สารจากประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
 

 สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 
ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 8  แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ไดรวมตัวกันจัดตั้งและดําเนินงานเครือขายความรวมมือในการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ให
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและการปฏิรูประบบการศึกษาดานการผลิตครูเพ่ือรองรับประเทศ
ไทย 4.0  การดําเนินงานของเครือขายมุงท่ีจะรวมผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในบริบทพ้ืนท่ี 5  จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพสูงตรงตามความตองการของทองถ่ิน และมี
เอกลักษณตามภูมิสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต  จึงเชื่อวาการทํางานรวมกันเปนเครือขายใน
พ้ืนท่ีจะชวยยกระดับสถาบันผลิตครูใหมีความเขมแข็ง  มีความเปนเลิศในการผลิตครูและพัฒนาครู
ใหม 
 

 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครู
ภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 เปนสวนหนึ่งของการทํางานของเครือขายท่ีจะสรางพ้ืนท่ีทางวิชาการใหกับ
นิสิต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัย
ในเครือขาย  ไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน เผยแพรในรูปแบบของการประชุมทาง
วิชาการ  ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีจะชวยเตรียมนิสิต นักศึกษาครูใหมีความตื่นตัวและมองเห็น
ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย ท่ีไดรวมพิจารณาผลงานวิจัย และ
จัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ีเกิดข้ึน
จากการประชุมในครั้งนี้  จะชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี และสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน
ในภาพรวม 

 
ดวยความขอบคุณ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 

   ประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทบรรณาธิการ 
 

การประชุมวิชาการแหงชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
ครั้งท่ี 1 เปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ในอันท่ีจะสรางสรรค
บรรยากาศทางวิชาการภายในเครือขาย  โดยการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยในเครือขาย 
เพ่ือใหเกิดการทบทวนความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาจากกระบวนการวิจัย 
 ในการจัดประชุมวิชาการนี้ มีผูสนใจสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวนมากกวา 280 ผลงาน และไดคัดเลือกใหมีการนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย จํานวน 35 
ผลงาน ประเภทโปสเตอร จํานวน 21 ผลงาน ท้ังนี้ในงานยังมีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลาย 
ไดแก อภิปรายในหัวขอ เรื่อง “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” และ
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสรางสรรคดานศิลปการแสดง ชุด “ระบําปลานิล” (รางวัลการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําป 2560) เปนตน 

ในนามกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหเกียรติสละเวลาในการ
พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานวิจัย  ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุม และผูมี
สวนรวมทุกทาน   ท่ีจัดการประชุมครั้งนี้ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และหวังเปนอยางยิ่งวาองค
ความรูท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย  จะชวยสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิจัยในแวดวงวิชาชีพครู
ตอไป 
 

 

 

ดวยความขอบคุณ 

 

 ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 
                    บรรณาธิการ 

 



 
 

                         สารบัญ 

  หนา 
 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral  Presentation) 

 

 

O1 ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
สุทธิรักษ  จิตช่ืน  

1 

O2 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  
ภัทราพร  เจะเซ็ง 

7 

O3 การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โนรฮีดาย สะมะแอ 

13 

O4 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
วราลี  ฟุงเฟอง 

20 

O5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001  
ปณณวิชญ  จุติโชติกานต 

28 

O6 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิค
กลุมแขงขัน (TGT) 
อาทิตา  คงขํา 

37 

O7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอ
การเรียนรูของไวกอตสกี 
ฤทัยรัตน   ศักดิรัตน 

43 

O8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิท รวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
กรวิชญ  รักบุรี 

52 



 

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 
 

O9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู แบบ SE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ปาริฉัตร  แสงดํา 

59 

O10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบคอมพิวเตอร 
โดยใช Augmented Reality และ แอปพลิเคชัน Quizizz สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 
ปทมา ยีสิดิ 

67 

O11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม 
จุฑาลักษณ  ริยาพันธ 

73 

O12 ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะท่ีมีตอคะแนน
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  ปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ศิราณี  ฤทธิโรจน 

81 

O13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจดัการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD  
รังสิตา  หาญพันธุ 

88 

O14 การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ความพึงพอใจ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สีติรอกีเยาะ อูมา 

95 

O15 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 
นิรุช  พรมแกว 

103 

O16 ผลการใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร     
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน    
ธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
ศศิธร  ฤทธิพรัด 

110 

O17 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP สําหรับรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร    
บูรณาการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook  
เอกรินทร  เขียวไปล 

116 



 

 สารบัญ (ตอ)  

  หนา 
O18 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
ฐิติพงศ  พรหมมวง 

125 

O19 การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะสรางสรรควัสดุ
ธรรมชาติ เรื่อง ผลการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถ
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2/4  
อิบตีซาม   เจะหะ 

131 

O20 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 
แพรพรรณ  ขุนคต 

141 

O21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบบรรยายกับการใช
เกมประกอบการสอนชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
มะสุกรี  เจะมะ 

147 

O22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง ประวัติและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลา
นนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟรแมท 
ลัดดาวัลย  บินโตะหีม 

154 

O23 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and legends โดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน              
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
วีระพงศ  ชางรอบ 

161 

O24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ 
ศราวุธ  แกวบุตร 

167 

O25 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/5 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโก 
มูนีเราะห   แวกาปง 

175 

O26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรยีนกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
อนันต  ชูชวย 

181 



 

 สารบัญ (ตอ)  

  หนา 
 

O27 การพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560 
วรรณนิศา  ธารเนตร 

190 

O28 พัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย
ใบตอง 
ซูซันซินี  โตะแวมะ 

198 

O29 การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดยใชรูปแบบการเรยีนการสอนแบบซิปปา

โมเดลรายวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

มารีนา  หลีปาหยัง 

207 

O30 ผลการใชแรงเสริมทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
กนกวรรณ  นวลแกว 

214 

O31 การศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูเเบบ BBL เพ่ือสงเสริมทักษะการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

รายวิชา อิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

ธนารัตน  หมาดหวัง 

219 

O32 การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก 
อัญชลีพร  จิตพรหม 

226 

O33 การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนาทักษะทางสังคม ดวยกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
ไลลา   สาและ 

236 

O34 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 
ณัฐวุฒิ  จงจิต 

249 

O35 ผลของโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬา 
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง 
นิติกร  ชางทอง 

282 
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 หนา 

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster  Presentation)  

P1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหารโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบ     สืบเสาะหาความรูรวมกับเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จุฑารัตน  เหลือแกว 

260 

P2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบสืบเสาระหาความรู 5E รวมกับผังมโนมติ 

เมธาวี  ประดับแสง 

266 

P3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind 

Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

เกศรา  หอยสังข 

272 

P4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

แบบ       4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

อนุสรา  สิทธิรักษ 

279 

P5 การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณวิทยาคุณานุสรณ) 

จุฑามาศ  มีเจย 

286 

P6 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรการรูคา 1-10 ของเด็กปฐมวัย 

สุภาวรรณ  จิตตเพง 

292 

P7 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

โดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  ปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

ธันยชนก สุมาลี 

299 

P8 การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิคเรียนดวยชวยกัน เรื่อง อาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  ปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 

อังคณา  นาคพล 

307 

 



 

สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
   

P9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตางๆของโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ระหวางเทคนิคสื่อประสมกับปกติ 

พงศศักดิ์  หนูเอียด 

314 

P10 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานแมคคาทรอนิกส 

ศรัณยา   พลายดวง 

322 

P11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนน

โบนัส 

นิวัฒน  เตงท้ิง 

330 

P12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอนโดยใช

สื่อประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอ

เทพา จังหวัดสงขลา 

จุฑาทิพย  ปล้ืมใจ 

338 

P13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะ

เปนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสา

ระหาความรู 5E 

นัสรีน  ลาเตะ 

345 

P14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพ

พิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา 

ศศินิภา  แซล่ิม 

357 

P15 พฤติกรรมเด็กอยูไมนิ่งในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตูม 

สอแลฮะ  ยาติกุล 

363 

P16 การพัฒนาทักษะการอานภาษามลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 

อภัทรตรา  ราชการ 

 

368 



 

 

สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
 

P17 การแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม 

โดยใชนิทานเด็กเอย เด็กดี 

ซารีนา  โตงกูล 

375 

P18 การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนศานติวิทยา โสรง 

สุธิดา  หมัดเหยด 

380 

 



 
 

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral  Presentation) 
หองท่ี 1  (15401)  

เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
12.30 -12.50 น. ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
สุทธิรักษ  จิตช่ืน  

12.50 – 13.10 น. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ภัทราพร  เจะเซ็ง 

13.10 – 13.30 น.  การสอนโดยใชบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โนรฮีดาย สะมะแอ 

13.30 – 13.50 น. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
วราลี  ฟุงเฟอง 

13.50 – 14.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ”    
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001  
ปณณวิชญ  จุติโชติกานต 

14.10 – 14.30 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการ
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
อาทิตา  คงขํา 

14.30 – 14.50 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะตาม
แนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี 
ฤทัยรัตน   ศักดิรัตน 

14.50 – 15.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 โดยใชวิธีการสอน
แบบเอ็กซพลิซิท รวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
กรวิชญ  รักบุรี 



 

หองท่ี 1  (15401)   
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

15.10 – 15.30 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศโดยใช
กระบวนการสบืเสาะหาความรู แบบ SE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ปาริฉัตร  แสงดํา 

 

หองท่ี 2 (15402)  
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบ
คอมพิวเตอร โดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปตตานี 
ปทมา ยีสิดิ 

12.50 – 13.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการ
ใชชุดกิจกรรม 
จุฑาลักษณ  ริยาพันธ 

13.10 – 13.30 น. ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ   
ท่ีมีตอคะแนนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดทลุง 
ศิราณี  ฤทธิโรจน 

13.30 – 13.50 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน วิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ STAD  
รังสิตา  หาญพันธุ 

13.50 – 14.10 น. การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความพึงพอใจ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สีติรอกีเยาะ อูมา 

14.10 – 14.30 น. ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
นิรุช  พรมแกว 
 
 



 

เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
14.30 – 14.50 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP สําหรับรายวิชาการติดตั้งไฟฟา

ในอาคาร บูรณาการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook  
เอกรินทร  เขียวไปล  

14.50 – 15.10 น. ผลการใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
ศศิธร  ฤทธิพรัด 

 

หองท่ี 3  (15403)          
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดาน
การจําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา 
ฐิติพงศ  พรหมมวง 

12.50 – 13.10 น. การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรควัสดุธรรมชาติ เรื่อง ผลการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปท่ี 2/4  
อิบตีซาม   เจะหะ 

13.10 – 13.30 น. การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ) 
แพรพรรณ  ขุนคต 

13.30 – 13.50 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบ
บรรยายกับการใชเกมประกอบการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะ
โละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
มะสุกรี  เจะมะ 

13.50 – 14.10 น. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนสุรณ” โดยการ
สอนแบบโฟรแมท 
ลัดดาวัลย  บินโตะหีม 

 



 

  เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
14.10 – 14.30 น. การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and 

legends โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
วีระพงศ  ชางรอบ 

14.30 – 14.50 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง การพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
ใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ 
ศราวุธ  แกวบุตร 

14.50 -15.10 น. การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะ
รวมกับเกมบิงโก 
มูนีเราะห   แวกาปง 

15.10 – 15.30 น.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียนกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
อนันต  ชูชวย 

 

หองท่ี 4  (15306)          
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
ปการศึกษา 2560 
วรรณนิศา  ธารเนตร 

12.50 -13.10 น. พัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยใบตอง 
ซูซันซินี  โตะแวมะ 

13.10 – 13.30 น. การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดยใชรปูแบบการเรยีนการสอน

แบบซิปปาโมเดลรายวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี2 

โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

มารีนา  หลีปาหยัง 
13.30 – 13.50 น. ผลการใชแรงเสริมทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
กนกวรรณ  นวลแกว 

 



 

เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
13.50 – 14.10 น. การศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูเเบบ BBL เพ่ือสงเสริมทักษะการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน รายวิชา อิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดา

ศึกษาศาสตร 

ธนารัตน  หมาดหวัง 

14.10 – 14.30 น. การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก 
อัญชลีพร  จิตพรหม 

14.30 – 14.50 น. การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนาทักษะทางสังคม ดวยกิจกรรม
การละเลนพ้ืนบาน 
ไลลา   สาและ 

14.50 – 15.10 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ  บูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 
ณัฐวุฒิ  จงจิต 

15.10 – 15.30 น. ผลของโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูก 
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง 
นิติกร  ชางทอง 
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ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

Effect of K-W-D-L Technique were combined with Peer – Assisted Learning  
in Application of Single Linear Equation Lesson on Problem Solving Ability  

of Grade 8th, Demonstration School Prince of Songkla University 
 

    ผูวิจัย  สุทธิรักษ จิตช่ืน1    Sutthirak Jitchuen1 

       Sutthirak0442@gmail.com 
  เต็มเดือน เตาแกว2    Temduean Taokaew2 
  รอสเมาะห นิสะนิ2    Rosmoh Nisani2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแตละหองเรียน กลุมเปาหมายท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมจํานวนท้ังสิ้น 126 คน สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหา เรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) จํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแกโจทยปญหาผานเกณฑรอยละ 60 คิดเปน
รอยละ 85.71  2) ความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 และ 2/2 ไมแตกตางกัน สวน
ความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 ต่ํากวาหองอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค K-W-D-L, การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน, ความสามารถในการแก 
   โจทยปญหา  

 

Abstract 

This research aimed to 1) study the effect of K-W-D-L technique were combined with peer – 
assisted learning on problem solving ability in the application of single linear equation lesson 2) compare 
the problem solving ability between groups. The target groups were 126 students of 8th grade in the 
second semester of the 2017 academic year at Demonstration School Prince of Songkla University. The 
research instruments were consisted of lesson plans of K-W-D-L technique were combined with peer – 
assisted learning, and problem solving test. Data  
 
1นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2อาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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were analyzed by frequency, percentage, Mean and standard deviation. The study found that; 1) 85.71 
percent of students had problem – solving ability higher than 60 percent 2) the problem solving ability of 
2/1 and 2/2 student groups were not different but 2/3 group was lower than other groups. 

Keyword: K-W-D-L technique, peer – assisted learning, problem solving ability 

 

บทนํา 

วิชาคณิตศาสตรเปนศาสตรท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปน
ระบบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณไดอยางถูกตองเหมาะสม ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณท้ังดาน
รางกายและจิตใจ นอกจากน้ี คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ 
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
  ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยไดเห็นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร พบวานักเรียนยังมีปญหาในการทําโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงมีความสนใจในปญหา อีกท้ังยังพบวา
นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลท้ังภายในหองเรียนและระหวางหองเรียน นักเรียนแตละคนมีความสามารถในการ
เรียนรูท่ีแตกตางกัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 เปนหองเรียนเกง ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนแบงได
เปน 2 ระดับ คือ กลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูเร็ว และกลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูระดับปานกลาง นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 เปนกลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูระดับปานกลาง สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 น้ัน แบงได
เปน 2 ระดับ คือกลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูปานกลาง กลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูคอนขางออน ถึงแมนักเรียน
ท้ัง 3 หองเรียนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน แตนักเรียนท้ัง 3หองเรียนตางมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเชนเดียวกัน น่ัน
คือ ปญหาเก่ียวกับการวิเคราะหโจทยปญหาทางคณิตศาสตร นักเรียนโดยสวนใหญไมสามารถวิเคราะหไดวา โจทยใหอะไร 
โจทยถามอะไร และสามารถหาคําตอบไดอยางไร สิ่งสําคัญในการแกโจทยปญหาคือการอานเพ่ือวิเคราะหโจทยปญหา ซึ่ง
สอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L โดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L เปนวิธีท่ีทําใหทักษะ
การอานมีคุณภาพมากข้ึน จากเทคนิค K-W-D-L จะชวยช้ีนําการคิดแนวทางในการอานและหาคําตอบของคําถามสําคัญตางๆ 
จากเรื่องน้ัน จากน้ันสามารถนําใชในการเรียนรูตามความตองการ เทคนิค K-W-D-L มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ัน ซึ่ง
เทคนิค K-W-D-L มาจากคําถามท่ีวา K : เรารูอะไร (What we Know) W : เราตองการรู ตองการทราบอะไร (What we 
Want to know) D : เราทําอะไร อยางไร (What we Do) L : เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการข้ันท่ี 3 (What we 
Learned) การกําหนดข้ันตอนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ K-W-D-L คือการมีคําถามนําเพ่ือใหคิดหาขอมูลของคําตอบตามท่ี
ตองการในแตละข้ัน จะชวยสงเสริมการอานมากข้ึน โดยเฉพาะการอานเชิงวิเคราะห การนํากระบวนการ หรือวิธีการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L ไปใชในการสอนคณิตศาสตรเปนวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง (วัชรา เลาเรียนดี.2554:130)  การ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงท่ีจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรมากข้ึนดังงานวิจัยของ ยุพิน ยืนยง (2549) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการใชเทคนิค K-W-D-Lของครูผูสอน
คณิตศาสตรพบวาเทคนิค K-W-D-L ชวยพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาใหสูงข้ึนไดเพราะเปนเทคนิคท่ีมีข้ันตอนชัดเจน
เขาใจงายฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาแตละข้ันตอนตามลําดับทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมไดรับ
ประสบการณตรงมีความมั่นใจกลาคิดกลาพูดสามารถเขียนแสดงผลท่ีไดอยางถูกตองและมีความสนุกสนานในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และสามารถถายทอดแนวความคิดไดอยางเปนระบบ 
 อีกประการหน่ึงท่ีผูวิจัยสังเกตเห็นจากการสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนกลุมเรียนดีมี
ศักยภาพในการเรียนคอนขางสูง มีความสามารถในการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสามารถอธิบายสอนเพ่ือนนักเรียนท่ีเรียน
ออนดวยกันในเน้ือหาท่ีเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน หรือการ
ใหผูเรียนชวยสอนกันเอง ซึ่งเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันท้ังสองฝาย วิธีการใหผูเรียน
สอนกันเองน้ีไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธีการของครู โดยมุงเนนเพ่ือ
ชวยเหลือผูเรียนท่ีชาและมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มีปญหาในดานความประพฤติและปญหาดานอ่ืนๆ โดยมีความเช่ือวาวิธีการ
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ใหผูเรียนสอนกันเองน้ี ผูเรียนจะเรียนรูอะไรตางๆไดจากกันและกัน และการเรียนรูแบบน้ีทําใหผูเรียนท่ีเรียนรูเกิดการเรียนรูได 
เน่ืองจากภาษาท่ีใชในการสื่อสารกันน้ัน สามารถสื่อความหมายระหวางกันและกันไดเปนอยางดี เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเปน
วัยเดียวกัน ซึ่งสามารถชวยในการถายทอดสิ่งท่ีเขาเรียนรูมาใหเพ่ือนๆฟงดวยภาษาและรูปแบบของเขาเอง ก็จะทําใหนักเรียน
เขาใจในความรูน้ันไดแจมแจงมากยิ่งข้ึน ผูเรียนซึ่งไดรับฟงจากเพ่ือนก็จะไดรับประโยชนดวย (กรมวิชาการ.2544:61-63) 
  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยทดลองจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการเรียนรูแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนวามีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรอยางไร โดยเลือกศึกษาคนควา เรื่องโจทย
ปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่อง 
การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแตละ
หองเรียน 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวนรอยละ 70 มีความสามารถในแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวผานเกณฑรอยละ 60 

2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแตละหองเรียนมีความ
แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. แบบแผนวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลองครั้งเดียว โดย
มีแบบแผนการวิจัย ดังน้ี 

E-group 2OX−  

  E-group หมายถึง กลุมทดลอง 
X หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

2O หมายถึง การวัดผลความสามารถในการแกโจทยปญหา  

2. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรยีนท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน รวม 126 คน  

3. เครื่ อ งมือ ท่ี ใช ในการ วิจัย  ในการ วิจัยครั้ ง น้ีผู วิ จั ย ไดส ร าง เครื่ องมือ ท่ี ใช ในการ วิจั ย  ไดแก 
  3.1) แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เรื่อง การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
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  3.2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก โ จทย ปญหา  เ รื่ อ ง  การประยุ กต ของ 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอ 20 คะแนน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ดําเนินการสอน เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค K-W-

D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 8 คาบเรียน ดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังน้ี 

1.1) แบงกลุมนักเรียนออกเปนสองกลุมคือกลุมเกงและกลุมออน โดยพิจารณาจากคะแนนรวมภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 นักเรียนกลุมเกงเลือกคูจากนักเรียนกลุมออน 

1.2) จัดแผนผังท่ีน่ัง พิจารณาจากพฤติกรรมนักเรียนและผลการเรียนของนักเรียนโดยใหนักเรียนท่ีไมตั้งใจ
เรียนหรือมีผลการเรียนออนน่ังดานหนาของหองเรียนเพ่ือผูวิจัยไดดูแลอยางใกลชิด 

1.3) ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ K-W-D-L ท้ังช้ันเรียน 1 รอบ และจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวย
เพ่ือนในชวงการทําแบบฝกทักษะ  

2) วัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหลังสิ้นสุดการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L จํานวน 4 ขอ ใชเวลา 50 นาที 
  3) ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตาม
เกณฑการใหคะแนน K-W-D-L 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหของการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จําแนกตามชวงรอยละของคะแนน 

ชวงรอยละของคะแนน 
จํานวนนักเรียน (รอยละ) 

 2/1 2/2 2/3 

80-100 35 (83.33) 37 (90.24) 17 (39.53) 

70-79.99 5 (11.90) 0 (0) 5 (11.63)  
60-69.99 1 (2.38) 2 (4.88) 6 (13.95) 
50-59.99 1 (2.38) 1 (2.44) 7 (16.28) 

0-49 0 (0) 1 (2.44) 8 (18.60) 
total 42 41 43 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีความสามารถในการแกโจทยปญหา ผานเกณฑรอยละ 60 
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 97.62 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ผานเกณฑจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 95.12 ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2/3 ผานเกณฑจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 65.12 และจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ังหมดผานเกณฑรวม 
108 คน คิดเปนรอยละ 85.71 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแต
ละหองเรียน 
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแกโจทยปญหา 

แบบทดสอบ หองเรียน   รอยละ 

ความสามารถในการแกโจทยปญหา 2/1 18.36 2.12 91.8 

2/2 18.38 2.57 91.6 
2/3 14.15 4.34 70.75 
รวม 16.93 3.75 84.65 

จากตารางท่ี 2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยเทากับ 18.36 คิด
เปนรอยละ 91.8 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.38 คิดเปนรอยละ 91.6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.15 คิดเปนรอยละ 70.75 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ังหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.93 คิดเปนรอยละ 84.65 โดย
ความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 และ 2/2 ไมแตกตางกัน สวนความสามารถใน
การแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 ต่ํากวาหองอ่ืนๆ เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจดัการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จังหวัดปตตานี สามารถสรุปและอภิปรายผลได ดังน้ี  

1. จํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหลังจากไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนผานเกณฑ จํานวน 108 คน คิดเปนรอย
ละ 85.71 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-Lรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสามารถชวยใหนักเรียนมีทักษะ และกระบวนการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบ และ
ถูกตองเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังนักเรียนไดรับการกระตุนใหคิดวิเคราะหโจทยปญหาเพ่ือหาคําตอบไดดียิ่งข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยท่ีใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L ของศศิธร แกวม(ี2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค K-W-D-L สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิค K-W-D-L สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค K-W-D-L อยูในระดับมาก สวนการจัดการเรียนรูแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือนทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูมากข้ึน โดยจับคูนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนแตกตางกันเพ่ือให
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงกวาชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความสามารถออนกวาไดและมีการสรางแรงจูงใจดวยการเพ่ิมคะแนน
พิเศษสําหรับคูท่ีไดคะแนนสอบเฉลี่ยสูงสุดดวยเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นราภรณ มีสวัสดิ์ (2556) เรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวา การจัดการเรียนรูแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือน นักศึกษามีการทํากิจกรรมรวมกันในทุกกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันคอยชวยเหลือดูแล อธิบาย
งานหรือบทเรียนตางๆ รวมกัน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .001 นอกจากน้ีพบวา การเปลี่ยนผังท่ีน่ังก็มีผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งผูวิจัยมีการจัดแผนผังท่ีน่ัง
ใหกับนักเรียนแตละคูตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนภพ วัฒนธเนศ 
(2553) เรื่อง ผังรูปแบบท่ีน่ังมีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางไรในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หองเอ
แผนก English Program สรุปผลการวิจัยไดวา รูปแบบน่ังคูมีผลทําใหการน่ังเรียนในหองเรียนดีข้ึนเน่ืองจากนักเรียนสามารถ
ชวยเหลือกันไดในกรณีท่ีตามไมทันและทําใหกิจกรรมกลุมดีข้ึนบางในบางกิจกรรม สรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-
W-D-Lรวมกับการจัดการเรียนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนจะชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหวิธีการแกโจทยปญหาอยางเปนระบบ
แบบแผน และทําใหมีความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังการ
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จัดการเรียนรูดวยท้ัง 2 เทคนิคน้ีรวมกัน นอกจากจะทําใหนักเรียนคิดอยางเปนข้ันตอนและแกโจทยปญหาไดดีข้ึนแลว ก็ยังทํา
ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการเปลี่ยนแผนผังท่ีน่ังเรียน สามารถชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งช้ีใหเห็นวาสามารถนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน ไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแต
ละหองเรียน พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 และ 2/2 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาไมแตกตางกัน และ 2/3 มี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาต่ํากวาหองอ่ืน โดยมีจํานวนนักเรียนรอยละ 65.12 มีความสามารถในแกโจทยปญหาผาน
เกณฑรอยละ 60 ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สาเหตุมาจาก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 และ 2/2 เปนหองเรียน
มีความสามารถในการเรียนรูปานกลางถึงเกง โดยนักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีดี มีความกระตือรือรนในการเรียน 
สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 น้ัน แบงไดเปน 2 ระดับ คือกลุมท่ีมีความสามารถในการเรียนรูออนถึงปานกลาง สาเหตุท่ี
ทําใหนักเรียนหองน้ีมีความสามารถในการแกโจทยปญหาแตกตางจากนักเรียนหองอ่ืน เน่ืองจากนักเรียนหองน้ีเปนนักเรียน
หองเรียนพิเศษ นักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานทางการเรียนคอนขางออน ความกระตือรือรนในการเรียนนอย อีกท้ังการจับคู
ระหวางนักเรียนสองกลุม มีบางคูท่ีนักเรียนมีความสามารถใกลเคียงกันจึงทําใหนักเรียนไมสามารถชวยเหลือกันไดเทาท่ีควร 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1) นําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ K-W-D-L รวมกับการจัดการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนไปใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณติศาสตร 

2) ควรนํารปูแบบการสอนน้ีไปใชตอเน่ืองกับนักเรียนกลุมเดิมเพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดข้ึนในดานอ่ืนๆ เชน เจตคติในดาน
การเรยีน ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรทําวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบ K-W-D-L กับวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
2) จากการวิจัยในครั้งน้ีพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีลักษณะท่ีพิเศษแตกตางจากหองอ่ืน ดังน้ันควรทํา

การวิจัยสาํหรับนักเรียนหองน้ีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิชาคณติศาสตร 
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การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

A Study of Learning Achievement of Mattayomsuksa 4 Students on Factors That Affect 

Reaction Rates BY Using 5E Inquiry Approach with KWL Technique 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี ของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรู

แบบ KWL สําหรับนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 9 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E 

รวมกับการเรียนรูแบบ KWL จํานวน 5 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานใช 

t-test (Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ

นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E), การเรยีนรูแบบ KWL,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 

Abstract 
 

 The objective of this research was to compare the achievement in science subject on 

factors that affect reaction rates of mathayomsuksa 4 students before and after being taught with 5E 

Inquiry approach with KWL technique. The sample for the study included 9 from mathayomsuksa 4 

classroom at Chanong Pittayakhom School, Songkhla province, during the second semester of the 2017 

academic year.  The instruments  were  1) teaching plans 5E Inquiry approach with KWL technique  2) 20 

items of achievement test with 4 choice. The collected data was analyzed by mean,  standard  deviation 

and t-test dependent. 

 

____________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี คณะคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  
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The results of the study reveal that after the students have been taught with  

the 5E Inquiry  approach with KWL technique on factors that affect reaction rates, they show a higher 

achievement at the .05 significant level.  
 

Keywords: Inquiry Method (5E),  KWL Technique,  Achievement.     

 

บทนํา 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหโลกท่ีกวางใหญ เปนโลก ไรพรมแดนแหงการ

เรียนรู สังคมโลกมีท้ังการแขงขัน และรวมมือกันมากข้ึน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา

ประเทศ เน่ืองจากวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญและเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวัน และการทํางานอาชีพตางๆ 

ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานลวน

เปนผลของการนําความรูผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู

วิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมี

เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงผูเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองและใหทันความกาวหนาของเทคโนโลยี

สมัยใหม 

การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะชวยเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเปน ทําเปน มีทักษะใน

การจัดการ มีคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงาม และรักการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการ

ปฏิรูปการเรียนรู โดยการยึดนักเรียนสําคัญท่ีสุด (ประเวศ วะสี. 2544: 5) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 2 ท่ีระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และ

พัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดคุณลักษณะของ

ผูเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนในสังคมแหงความรูและ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู เรียนควรสามารถนําความรูและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิด

สรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:2) จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีประชาชนตองไดรับการศึกษาดานความรู

ทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนเปนอยางดี รวมท้ังไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆนอกหองเรียน 

วิทยาศาสตรจึงเปนวิชาท่ีสําคัญท่ีเด็กไทยควรจะศึกษา เน่ืองจากวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ัง

ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  ซึ่งคุณลักษณะ

เหลาน้ีควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตอยูในวัยศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือสั่งสมจนเปนลักษณะประจําตัวไปจนถึงผูใหญ 

เน่ืองดวยผูวิจัยเปนนิสิตท่ีฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนพบวาไมสามารถท่ีจะตอบสนองกระบวนการพัฒนาผูเรียนเทาท่ีควร เน่ืองจากเมื่อทําการสอนโดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา

ภายในกลุม นักเรียนสวนใหญยังขาดการวิเคราะหเน้ือหาท่ีเรียน  ขาดการอภิปรายพูดคุยกันในกลุม อีกท้ังมีหลายเน้ือหาท่ี

นักเรียนไมเขาใจเน้ือหาในรายวิชาเคมี เน่ืองจากเปนวิชาในระดับอนุภาคไมสามารถเห็นเปนภาพได ซึ่งตองใชเวลาในการทํา

ความเขาใจ อีกท้ังยังสังเกตเห็นไดวานักเรียนมักเบ่ือหนายตอการทําความ 

เขาใจจากการอานกันภายในกลุม ซึ่งปญหาอาจจะเกิดจากนักเรียนไดฝกทักษะอาน คิด วิเคราะห รวมถึงการ

แกปญหาในหองเรยีนดวยตนเอง  ท้ังน้ีอาจเกิดจากครูผูสอนไมไดเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมการเรียนรูยังไมสามรถ

ตอบสนองวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียนเทาท่ีควร  

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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เมื่อกลาวถึงแนวทางการแกปญหาไดศึกษามาหลายวิธี พบวาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู

แบบ 5E เปนการจดัการเรียนรูท่ีฝกใหนักเรียนสามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็น

ปญหาหรือตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหาคําตอบตามสมมติฐานน้ัน 

กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E จึงเปนรูปแบบหน่ึงซึ่งนักเรียนสามารถเปนศูนยกลางของการเรียนรู ซึ่งเปนวิธีการสอน

ท่ีเหมาะแกการนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียน (ชาตรี เกิดธรรม. 2545: 36) ซึ่งจะรวมดวยกับการการ

เรียนรูแบบ KWL ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งชวยพัฒนาทักษะการคิด โดย

นักเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจ

ของตนมีการจัดระบบขอมูลเพ่ือการดึงการใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2545 : 88) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมการการเรียนรูแบบ 

KWL  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ

นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยมุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีดี  

สามารถพัฒนาความรู สรางองคความรูไดดวยตนเองจากการทํางานรวมกัน ดวยกระบวนการและข้ันตอนท่ีเหมาะสม และ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีน  เรือ่งปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
กลุมเปาหมาย  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จํานวน 9 คน ท่ีศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกวิธี One Group Pretest - Posttest Design โดยศึกษากลุมเปาหมายกลุมเดียว วัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ทดสอบกอนเรียน เรียนจากบทเรียน ทดสอบหลังเรียน 
O1 X O2 

เมื่อ O1   หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง 

      O2   หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง 

      X   หมายถึง การใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL 
 

เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

    1) การจัดการเรียนรู ประกอบดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL ในเน้ือหา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มี 5 ข้ันตอนหลักในการจัดการเรียนรู ไดแก ข้ันสรางความสนใจ  ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบาย

และลงขอสรุป ข้ันขยายความรูและข้ันประเมิน โดยการเรียนรูแบบ KWL ในข้ัน K (ข้ันของการเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนอาน) 

และข้ัน W (การตั้งจุดมุงหมายในการอาน) จะถูกเสริมในข้ันสรางความสนใจของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) และใน

และข้ัน L (ผูเรียนเขียนคําตอบจากการศึกษา) ซึ่งจะถูกเสริมในข้ันสํารวจและคนหาของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  ทดสอบกอนเรยีน (Pretest)  กับนักเรียนกลุมเปาหมายโดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจยัสรางข้ึน บันทึกคะแนนผล

การทดสอบไวเปนคะแนนกอนเรียนเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   

 3.  ทดสอบหลังเรยีน (Posttest) กับกลุมเปาหมายดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจยัสรางข้ึน  ซึ่ง

เปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใชทดสอบกอนเรยีน บันทึกคะแนนผลการทดลองไวเปนคะแนนหลังเรียนเพ่ือ

วิเคราะหขอมูล 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

   เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนกลุมเปาหมายจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ปจจัยท่ีมี

ผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการหาคาสถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1) ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2) ใชคา t-test (Dependent Samples) การทดสอบสมมุติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติการทดสอบคาที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบ   

            เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตรา  

            การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D. df t 

กอนเรียน 20 6.22 1.202 8 -45.485* 

หลังเรียน 20 15.33 1.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ปจจัยท่ีมีผล

ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 

รวมกับการเรียนรูแบบ KWL พบวา ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม มีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลัง

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการ

วิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาคนควาและดําเนินการสรางอยางเปนระบบข้ันตอน คือ  เริ่มจากศึกษาและวิเคราะหปญหาการเรียน

การสอน เพ่ือกําหนดปญหาและจุดท่ีจะตองพัฒนา จากน้ันจึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL 

ตลอดจนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 พ.ศ. 2556 ของโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม การวิเคราะห

สาระการเรียนรู กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเน้ือหาและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด

และประเมินผลใหมีความสัมพันธสอดคลองในหัวขอของแผนการจัดการเรียนรู จากน้ันนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษา แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

นอกจากน้ันไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนซึ่งประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสืบสอบหาความรูไดพัฒนาข้ึนมาจาก

กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ การสรางความสนใจ(Engagement) การสํารวจและคนหา 

(Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) การขยายความรู (Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) 

จากลําดับข้ันตอนดังกลาว นักเรียนสามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรือ

ตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหา คําตอบตามสมมติฐานน้ัน ซึ่งสอดคลอง

กับแนวความคิดของ เยาวลักษณ ช่ืนอารมณ (2549 : 45) ท่ีวากระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผน นําเสนอสรุปผล โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชวย

พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงใหเห็นเปนพฤติกรรมตอผูเรียน เชน ความสนใจใฝรู คือนักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะศึกษา 

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม ความอดทนมุงมั่น การมีใจกวางยอมรับความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค ความสงสัยและ

กระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบสูงข้ึน อีกท้ังยังสงผลจากการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู 5E นักเรียนยังมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามลําดับ  เน่ืองจากฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หา

เหตุผล ทําใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ เสวียน ประวรรณถา (2553 : 

76) ท่ีพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได 

โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ังการนําการเรียนรูแบบ KWL 

มารวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) ซึ่งการเรียนรูแบบ KWL เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะ

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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กระบวนการอาน โดยมีข้ันตอนการเรียนการสอน 4 ข้ันตอน โดยการเรียนรูแบบ KWL ในข้ัน K (ข้ันของการเตรียมความรู

พ้ืนฐานกอนอาน) และข้ัน W (การตั้งจุดมุงหมายในการอาน) จะถูกเสริมในข้ันสรางความสนใจของการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะ (5E) และในและข้ัน L (ผูเรียนเขียนคําตอบจากการศึกษา) ซึ่งจะถูกเสริมในข้ันสํารวจและคนหาของการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะ (5E) ซึ่งในแตละข้ันตอนครูจะคอยแนะนําชวยเหลือแตละกลุมและรวมกันสรุปความรูจากการนําเสนอของกลุม

ตางๆ ซึ่งทําใหนักเรียนกลาแสดงออก สามารถนําความรูไปประยุกตใชได ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ                              

ฐิติกมณฑ จันทโกศล  ท่ีวานักเรียนท่ีไดรับการสอนการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL มีผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนับสําคัญท่ีระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

   1.1 ครูตองควบคุมข้ันตอนในการทํากิจกรรมแตละข้ันใหดี ควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู    

   1.2 ครูควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และตองมีการจัดเตรียมแหลงขอมูลใหนักเรียนสืบคน

อยางเพียงพอ    

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

                2.1 ครูสามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีตองการ

ใหเกิดข้ึนแกผูเรียนในระดับช้ันตางๆไดหรือสาระอ่ืนๆ ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
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การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
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มัฮด ีแวดราแม4      Mahdee Waedramae4 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกอนและหลังการสอน
โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการทดลองวัดผลกอนและหลังเรียน ( One – Group Pretest-Posttest 
Design) กลุมตัวอยางในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ½ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 37 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และแผนจัดการเรียนรู 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบกอนและหลัง
เรียนดวยการทดสอบ T แบบประชากรสองกลุมไมอิสระจากกัน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) สูงกวาผลสัมฤทธ์ิกอนการสอนโดย
ใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 

 

คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3 อาจารยหมวดการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4 อาจารย ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

This research aims to: 1) compare the learning achievement of the computer course before and 

after using the e-Learning lesson of mathayomsuksa 1 students 2) To study the satisfaction of teaching 

using e-Learning of Mathayomsuksa 1 students at Demonstration School, Prince of Songkla University. The 

research design was One-Group Pretest-Posttest Design. The samples were 37 students in the 

Demonstration School. The instruments used in the study were the achievement test. Satisfaction 

Assessment Form And the learning plan. The statistics used in the data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and before-and-after comparison using paired sample t-test. 

The research found that 

1. The learning achievement after using e-Learning was higher than the before using e-Learning at the .01 

level of significance. 

2. Students are satisfied with the instruction using e-Learning as a whole. The average was 4.41 and the 

standard deviation was 0.69. 

Key word : Electronics lesson (E-learning) 
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บทนํา 

 ในปจจุบันโลกเรากาวล้ําเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว ทําใหการพัฒนาทางดานการศึกษารุดหนากาวไกลตาม
เทคโนโลยี รวมถึงสื่อการเรียนการสอนท่ีไดพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือท่ีจะเอาชนะขอจํากัดตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
นักการศึกษา และนักเทคโนโลยีการศึกษาไดพยายามหาสิ่งตางๆ มาพัฒนาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี รวดเร็ว และ
นาสนใจ จากสื่อท่ีผลิตอยางงายๆ เชน รูปภาพแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน สไลดประกอบเสียง 
ภาพยนตรเพ่ือการศึกษา วิทยุเพ่ือการศึกษา วิดีทัศนเพ่ือการศึกษา   เปนตน โดยนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบุคคล โดยท่ีนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนไดตามเวลาท่ีสะดวก
โดยไมมีใครบังคับ ท้ังน้ีนักเรียนจะเรียนรูไดเร็วหรือชาข้ึนอยูกับความรูพ้ืนฐาน ความสามารถของ แตละคนและลักษณะการ
เรียนดวย 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ท้ังสื่อ
ธรรมชาต ิสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551:22) สื่อท่ีมี
การวางแผนท่ีดี และไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด และ
ยังสามารถเราความสนใจ ความกระตือรือรนของผูเรียน ท้ังน้ีจะชวยเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูไดดียิ่งข้ึนใหแกผูเรียน 
และสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จากการสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ซึ่งการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีสวนใหญเปนการสอนแบบบรรยาย อภิปรายและสาธิตการใชเครื่องมือใหผูเรียนปฏิบัติ
ตามแตเน่ืองจากผูเรียนมาจากหลายพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรตางกันและมีจํานวนนักเรียนตอหองท่ีมากพอสมควร 
ในบางครั้งทําใหครูไมสามารถท่ีจะเขาถึงไดทุกคน นักเรียนบางคนไมสามารถปฏิบัติตามไดทัน ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย ไมมี
ความสนใจ ไมสนุกกับการเรียน ใชเวลานานในการทําความเขาใจ อาจเน่ืองมาจากไมมีสิ่งเราใจใหผูเรียนเกิดความกระตุน
ตัวเองอยากจะเรียนรูมากพอ 

 จากการศึกษาพบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เปนบทเรียนท่ีมีรูปแบบสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารตางๆ ในรูปแบบสารอิเล็กทรอนิกส    ผานกระบวนการตางๆ ทาง
คอมพิวเตอร การเรียนการสอนสามารถท่ีจะอยูในรูปของการสอนทางเดียวหรือการสอนแบบปฏิสัมพันธก็ไดโดยท่ีผูเรียน
สามารถเขามาเรียนรูศึกษาเนื้อหาเวลาใดก็ได และสถานท่ีใดก็ได ถือเปนท่ีนาสนใจและสําคัญอยางหน่ึง ท่ีจะทําใหผูเรียน
สามารถตอบสนองกับบทเรียนไดเร็ว และอีกอยางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  (e-Learning) จะมีสื่อลักษณะหลากหลายรูปแบบ
ประกอบอยูในบทเรียน เชน มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีเสียงและภาพประกอบ จะเปนตัวกระตุนและการ
เสริมแรงท่ีสําคัญใหผูเรียนเกิด       การเรียนรูและความใจ สะทอนใหเกิดความคิดสรางสรรค เราความสนใจ เพ่ิมความสนุก
ในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นหนทางท่ีจะใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือแกปญหาดังกลาว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

(e-Learning) 

าผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคอมพิวเตอร 

ความพึงพอใจตอการสอนโดยใชอิเล็กทรอนิกส 

(e-Learning) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
(e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 
2560 จํานวน 3 หอง รวมท้ังหมด 117 คน  

 ตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาคเรียนท่ี 2   ป
การศึกษา 2560 จํานวน 37 คน ไดจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจําแนกเปน 2 สวนคือ เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย และเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวม
ขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรู การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) จํานวน 5 สัปดาห   จํานวน 10 คาบ 
คาบละ 50 นาที 

 2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) จํานวน 3 หนวยการเรียนรู  

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-learning)      ในการการ
เรียนการสอน จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก       ปานกลาง นอย และ
นอยมาก 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning)   เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่ง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จํานวน 5 สัปดาห จํานวน 10 

คาบ คาบละ 50 นาที พรอมสงใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจความถูกตอง 
3. สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ประกอบดวยดังน้ี 
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 - หนวยการเรียนรูท่ี 3  ความรูพ้ืนฐานในการสรางงานกราฟกดวยโปรแกรม Photoshop CS6 
 - หนวยการเรียนรูท่ี 4 การใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 
 - หนวยการเรียนรูท่ี 5 การสรางขอความตกแตง 
4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก พรอมทํา

การหาคุณภาพของเครื่องมือ หาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยตรวจสอบคาความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับ
วัตถุประสงค (IOC: Item Objective Conguence Index) 

5. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส               (e-
Learning)  ในการการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ พรอมทําการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ หาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยตรวจสอบคาความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยามท่ีตองการวัด (IC: 
Index of Consistency) 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนหองอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางและตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 
คือ หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่น  

7. เตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีรับการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 37 คน ไดจากการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

8. ทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) การจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส                         
(e-Learning) 1 สัปดาหและทําการบันทึกผลคะแนนกอนเรียน 

7. ดําเนินการทดลองสอนโดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) 
8. ทําการทดสอบหลังเรียน(posttest) และทําการบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 
9. นําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
10. ใหนักเรียนทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส     (e-Learning) 
11. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณคาความถ่ีและคารอยละ (Percent) สําหรับ
ขอมูลท่ัวไป ในสวนของขอคําถามความพึงพอใจของตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใชสถิติทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (Paired samples t-test) ในการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของตอการสอนโดยใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส  (e-Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสรุปได
ดังน้ี 
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1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) สูงกวาผลสัมฤทธ์ิ 
กอนการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) โดยภาพรวมอยูใน 
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งผล   ท่ีไดรับพบวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) สูงกวาผลสัมฤทธ์ิกอนการสอนโดยใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส(e-Learning) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส(e-Learning) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) 
ทําใหนักเรียนสะดวกในการศึกษาเรียนรูมากกวาการสอนโดยไมใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เน่ืองจากผูเรียน
สามารถท่ีจะทบทวนความรูกอนเรียนและหลังเรียนไดดวยตนเอง    ไมวาอยูสถานท่ีใดก็ตาม โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของนางวันดี ศรีคงจันทร (2557) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน e-
Learning วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับพึงพอใจมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาว
กฤษณา สิกขมาน (2555) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการใช
การสอนแบบ e –Learning พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ธุรกิจเรื่องคําศัพทธุรกิจ ช้ันปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ในระดับมากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ 

 จากการดําเนินการวิจัยการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

ควรนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ โดยในการ
นําไปใชน้ัน ครูผูสอนควรจะช้ีแจงทําความเขาใจ และคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนในแตละบริบท 

และอาจจะตองบริหารจัดการการใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังตองมีการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

การทําวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีเปนการทําวิจัยในลักษณะการทําวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอรกอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพียงอยางเดียว ผูวิจัยเห็นวาควรมีศึกษาในดาน
อ่ืนๆดวย เชน ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมท่ีสอนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบ
ปกติและกลุมท่ีสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) และควรพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ใหมี
ความนาสนใจมากข้ึน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจ ออกแบบและจัดรูปแบบใหสวยงาม มีความเหมาะสม นอกจากน้ีควรมี
การศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน เชน ทักษะการคิดวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค 
การทํางานเปนทีม ทักษะการใชคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เปนตน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา 
 

Using Argumentation and Inquiry Approach for Development of Mattayom 1 Student’ 
Ability in Making Scientific Explanation in  

Thammakosit School, Songkhla 
 

ผูวิจัย วราลี  ฟุงเฟอง1                Waralee  Fungfuang1 
 กาญจนวัลย  ภญิโญศุภสิทธ์ิ2               Kanjanawan Pinyosupasit2 
 อดุลยชัย  เครือเพียกุล3               Adulchai  Kruapiakul3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา จํานวน 25 คน เครื่องท่ีใชในการวิจัย
เปนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยงและแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนองคประกอบ
ของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง คําอธิบายทางวิทยาศาสตร 

Abstract 
 The purposes of this study were to the students’ ability in making scientific explanation after 
using argumentation and inquiry approach and compare the scientific explanation making ability of 
students, before and after using argumentation and inquiry approach. The subject of this study was 25 
mattayom 1/2 students from Thammakosit school in Songkhla. The research instruments were 
argumentation and inquiry approach lessons plan and the scientific explanation ability test. The results of 
the study found after using argumentation and inquiry approach, the students had the mean score for the 
scientific explanation making ability at a good level. The students had a mean score of ability in scientific 
explanation making after the experiment higher than before the experiment at the .05 level of significance 
in every component of scientific explanation. 
 

Keywords: Argumentation and inquiry, Scientific explanation 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 ครูชํานาญการ สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป โรงเรียนธรรมโฆสิต อาํเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             21 
 

บทนํา 

 วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรา มีบทบาทสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชในประโยชนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ
เครื่องใชท่ีมนุษยใชอํานวยความสะดวกลวนเกิดจากวิทยาศาสตรท้ังสิ้น วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิด
ท่ีเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณ ดังน้ันทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมี
ความรูความเขาใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําไปใชไดอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 52) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงบรรจุวิทยาศาสตร เปนกลุมสาระ
การเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การรูเรื่องวิทยาศาสตร จัดเปนสมรรถนะสําคัญอยาง
หน่ึงท่ีตองใชในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment; PISA) ซึ่งผลการ
ประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรใน PISA 2015 เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012 ขอสอบท่ีเขียนตอบแบบใชคนตรวจ เปน
ขอสอบท่ีนักเรียนทําไดนอยท่ีสุดประมาณหน่ึงในหาตางจาก PISA 2012 ท่ีเคยมีสัดสวนนักเรียนท่ีทําไดถึงประมาณหน่ึงในสาม 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี PISA 2015 ประเมิน ไดแก การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร การประเมินและ
ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และการแปลความหมายขอมูลและการใชประจักษพยานในเชิง
วิทยาศาสตร ผลการประเมินพบวา นักเรียนทําขอสอบไดในสัดสวนนอยลงในทุกสมรรถนะ เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560: 1-2) จะเห็นวา การจัดการเรียนสอนท่ีเนนความจําเพียงอยาง
เดียว จะไมคอยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห เมื่อนักเรียนตองเขียนตอบขอสอบหรือตองอธิบาย จึงทําออกมาไดไมดี
เทาท่ีควร คําอธิบายทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ขอกลาวอาง หลักฐาน และการใหเหตุผล (McNeil & Krajcik, 2008: 55, 
เอกภูมิ จันทรขันตี, 2559: 217) เปนความสามารถอยางหน่ึงท่ีจําเปนตองมีในการรูเรื่องวิทยาศาสตร ทักษะการโตแยง เปน
ความสามารถในการสราง สนับสนุน คัดคาน หรือปรับปรุงขอกลาวอาง เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูท่ีไดรับการยอมรับ  
โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการศึกษาคนควา ทดลอง รวมกับการใหเหตุผลเพ่ือเช่ือมโยงขอกลาวอางและ
พยานหลักฐานเขาดวยกัน ดังน้ันการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการโตแยง จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งแซมซัน (Sampson, 2009: 43) ไดเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเขากับกลวิธีการโตแยง 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรยา แจมใจ (2557:  51) ท่ีได
พัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร โดยใชการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยงกับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปรากฏวา หลังจากจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง สงผลให
นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรในระดับดีมาก 

จากการท่ีผูวิจัยไดเขามาฝกประสบการณวิชาชีพครู ณ  โรงเรียนธรรมโฆสิต อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา พบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ตองเรียนในรายวิชาโครงงานฐานวิจัย ซึ่งจําเปนตองมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตรเพ่ือชวยให
บรรลุการเรียนรู ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เปนสมรรถนะหน่ึงท่ีจําเปนตองมีเพ่ือเปนพ้ืนฐานการ
เรียนรูใหกับนักเรียน ซึ่ง ในปการศึกษา 2561 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จึงควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการ
สรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร  จะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง จะชวยพัฒนา
ความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําการจัดการเรียนการสอนรวมกับกลวิธีการโตแยง มาใช
ในการพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูท่ี
ยากข้ึนตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เปนกลุมท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต จํานวน 2 หองเรียน 
จํานวน 57 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนธรรมโฆสิต จํานวน 25 คน 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

2. เคร่ืองมือวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี แบงเครื่องมือการวิจัยออกไดเปน 2 สวน ดังน้ี 
 2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ครอบคลุมเน้ือหาเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
จํานวน 6 แผนการเรียนรู ใชเวลาในการสอน 14 คาบ คาบละ 50 นาที ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู มีคาความเหมาะสมเฉลี่ย 4.11 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ถือวามีคุณภาพเหมาะสมนําไปใชได (พวงรัตน 
ทวีรัตน, 2543: 117)  
 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช เปนขอสอบ
อัตนัย ครอบคลุมเน้ือหาเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 4 ขอ โดยวัดองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ี
นักเรียนสรางข้ึน ประกอบดวย ขอกลาวอาง หลักฐาน และการใหเหตุผล (McNeil & Krajcik, 2008 : 55) ใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสม มีคาความเหมาะสมเฉลี่ย 4.50 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ถือวามีคุณภาพเหมาะสมนําไปใชได 
(พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117)  
 

3. การรวบรวมขอมูล 

 3.1 กอนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ผูวิจัยไดช้ีแจง
รายละเอียดการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เกณฑการให
คะแนนและการประเมนิผล จากน้ันดําเนินการทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาตรกอนเรียนกับกลุม
ตัวอยาง 
 3.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยงกับนักเรียนกลุมตัวอยางตามแผนการ
จัดการเรียนรู ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยใชเวลาสอน 5 สัปดาห จํานวน 14 คาบ คาบละ 50 
นาที  

การเรยีนการสอนแบบสืบเสาะ 

รวมกับกลวิธีการโตแยง 

ความสามารถในการสราง 

คําอธิบายทางวิทยาศาสตร 
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 3.3 ดําเนินการทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (Microsoft excel) วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความ
แตกตางของคะแนนความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติทดสอบที (t-test) ท่ี
ความเช่ือมั่น 95% นําผลคะแนนเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด แบงระดับความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร 
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ควรปรับปรุง (0-12 คะแนน) ดี (13-18 คะแนน) และดีมาก (19-24 คะแนน)  

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดตรวจใหคะแนนความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท้ังหมด แลวนําไปเทียบกับ
เกณฑ แสดงความถ่ีและรอยละ ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ความถ่ีและรอยละของนักเรียนจําแนกตามระดับความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร (n=25) 

ระดับความสามารถในการสราง

คําอธิบายทางวิทยาศาสตร 

ดีมาก ดี ควรปรับปรุง 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

กอนเรียน 
0 

(0.00) 

1 

(4.00) 

24 

(96.00) 

หลังเรียน 
0 

(0.00) 

16 

(64.00) 

9 

(36.00) 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรเปนรายบุคคลของนักเรียนท้ังหมด พบวา 
กอนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรอยูในระดับควรปรับปรุง จํานวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 96 และระดับดี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4 เมื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง
และทดสอบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีระดับความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64 และอยูในระดับควรปรับปรุง จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 36  

เมื่อนําคะแนนความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ไดผลดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ของคะแนนความสามารถใน
การสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน (n=25) 
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คะแนนการสราง

คําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร 

Mean S.D. 
คาเฉลี่ยของ

ผลตาง 

S.D. คาเฉลี่ย

ผลตาง 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

กอนเรียน 8.92 2.100 
4.48 2.312 9.690* 24 0.000 

หลังเรียน 13.40 2.415 

 จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียน มี
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดี (13.40 คะแนนจาก 24 คะแนน) ซึ่งกอนเรียนอยูในระดับ
ควรปรับปรุง (8.92 คะแนน) 
 เมื่อพิจารณาจากคาทดสอบที (t-test) พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

พิจารณาคะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน พบวา หลังเรียนคะแนน
ทุกองคประกอบเพ่ิมข้ึน ดังแผนภูมิ 1 
 

แผนภูมิ  1 เปรยีบเทียบคะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน 

 

 คะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ของคะแนนองคประกอบของ
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน (n=25) 

คะแนนองคประกอบของ

คําอธิบายทางวิทยาศาสตร 
Mean S.D. 

คาเฉลี่ย

ของ

ผลตาง 

S.D. 

คาเฉลี่ย

ผลตาง 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

ขอกลาวอาง 
กอนเรียน 6.24 1.165 

1.08 1.470 3.674* 24 0.001 
หลังเรียน 7.32 0.852 

หลักฐาน 
กอนเรียน 0.84 0.238 

1.96 0.286 34.293 24 0.000 
หลังเรียน 2.80 0.408 

การให

เหตุผล 

กอนเรียน 1.92 1.656 
1.44 2.501 2.878 24 0.004 

หลังเรียน 3.36 0.952 

 เมื่อพิจารณาขอสอบท่ีใหนักเรียนสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงนํ้าและอาหารของพืช โดยให
นักเรียนพิจารณาภาพตัดขวางของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู ถาชาวบานตองการใหตนไมยืนตนตาย ระหวางตน
มะมวงและตนมะพราว พืชชนิดใดตายกอน ใหนักเรียนตอบและอธิบาย แสดงตัวอยางคําตอบของนักเรียนดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 ตัวอยางคําตอบของนักเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง การลําเลียงนํ้าและอาหารของพืช 

องคประกอบของคําอธิบาย

ทางวิทยาศาสตร 
กอนเรียน หลังเรียน 

ขอกลาวอาง ตนมะพราว ตนมะมวง 

หลักฐาน รอบตนมะพราวมีท่ี

ลําเลียงนํ้า 

หากสังเกตสองภาพน้ีดีๆ จะเห็นวา เน้ือเยื่อลําเลียงนํ้า

และอาหารจะตางกัน ตนมะมวงจะเปนทออยูรอบ

นอก ตนมะพราวเปนแบบกระจาย 

การใหเหตผุล - เมื่อถูกมีดฟนรอบๆ ทอลําเลียงนํ้าและอาหารของตน

มะมวงจะขาดออกจากกันทําใหไมสามารถลําเลียงนํ้า

และอาหารได ตนมะมวงจึงตายกอนตนมะพราว ท่ี

ถึงแมจะโดนฟนรอบๆ ก็ยังสามารถลําเลียงตอได 

เน่ืองจากเน้ือเยื่อลําเลียงกระจายไปท่ัว 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการ
โตแยง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
คะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงวา การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ชวยพัฒนาความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรได 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ชวยพัฒนาความสามารถในการ
สรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี (13.40 คะแนนจาก 24 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนองคประกอบของ
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนผล
เน่ืองมาจากการใชการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ไปจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนตามแผนการ
สอนท่ีไดจัดเตรียมและวางแผนไวอยางเปนระบบ จึงสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร
สูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรยา แจมใจ (2557 : 51) ท่ีไดพัฒนาความสามารถในการสราง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการ
โตแยง สงผลใหนักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรในระดับดีมาก 
 เมื่อพิจารณาคะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนในสวนของขอกลาวอาง
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การใหเหตุผล และหลักฐานเปนสวนท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด ขอกลาวอางเปนสิ่งท่ีนักเรียนไดรับจากการ
เรียนรูโดยตรง ทําใหนักเรียนระบุขอกลาวอางไดดีและถูกตอง หลักฐานเปนสวนท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากขอ
คําถามท่ีใชในการทดสอบ มีการระบุหลักฐานไวใหนักเรียนแลว นักเรียนจึงไมระบุเพ่ิมเติม เพียงตอบคําถามในสวนของขอ
กลาวอางและการใหเหตุผล การใหเหตุผลของนักเรียนมีคะแนนมากรองลงมาจากขอกลาวอาง อาจเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ทักษะการโตแยงทําใหนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและลงมือ
สืบเสาะหาความรูเพ่ือนําไปใชในการทํานายหรืออธิบายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร สามารถเช่ือมโยงขอมูลไปสูการสราง
หลักฐานเพ่ือสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรและสื่อสารใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร จึงทําใหมีการให
เหตุผลท่ีถูกตองจึงมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาในสวนของหลักฐาน (เอกภูมิ จันทรขันตี, 2559 : 220) ซึ่งมีท้ังขอขัดแยงและ
สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตกร สภาสันติกุล (2559 : 231)  ท่ีมีคะแนนในสวนของขอกลาวอางมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
หลักฐาน และการใหเหตุผลนอยท่ีสุด เน่ืองจากมีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบท่ีตางจากผูวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

 1. การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยงไปใชควรปรับใหเขากับบริบทของ
หองเรียนและธรรมชาติของเน้ือหารายวิชาน้ัน 
 2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ไปใชในเน้ือหาอ่ืนของรายวิชา
วิทยาศาสตร 
 3. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง ไปปรับใชในวิชารายอ่ืน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาคุณภาพของสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพและ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อประสม เรื่อง

เทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบหน่ึงกลุมวัดกอนหลัง กลุมตัวอยาง(Paired Samples Test)ไดแก

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ช้ันปท่ี 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 20 คนท่ีลงทะเบียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก สื่อประสม 

เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ ประกอบดวย สื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยการวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน

โดยการนําเสนอผลงาน ทดลองสอนดวยสื่อประสม และเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนโดย

การนําเสนอผลงาน การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะห คํานวณหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางระหวาง

ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนใชสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อประสมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนครั้งน้ีคุณภาพอยูใน

ระดับมากดวยคาเฉลี่ย  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  

คําสําคัญ: สื่อประสม, นวัตกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ศรีวิชัย 
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Abstract 

  The development of research achievement with a multimedia story "presentation techniques" 

course for information technology management career 3001-2001 aims to create and find your quality 1) 

multimedia presentation techniques, story. Minor in information technology management career and 2) 

studies the achievement of student learning with multimedia. Technical subject in the presentation of the 

information technology management career. 

 This research is experimental research method consists of one measure group. Samples (Paired 

Samples Test) include a diploma-level students. Computers in business the first year 1 semester 2 

academic years, the number of registered people 2560 20 in information technology management 

career. Tools used in the research include: multimedia The story consists of presentation 

techniques. Multimedia presentation techniques, story subjects for information technology management 

career assessment measure achievement that researchers created. The information collected consists of 

the measurement of achievement before lessons, presentations. Experiment teaching with multimedia, 

and when students finish school and then do a test measuring achievement, after a study by the 

presentations. Analysis of the data analysis. Calculates the standard deviation and the differences 

between the test results before and after you learn the lesson using the t-test statistics. 

 The research found that 1) multimedia used in teaching the subject. Presentation techniques for 

information technology careers management subjects for diploma level students. 1 year class that is 

created, this time with a quality very average level  Achievement of high school 

students studying multimedia than before, statistically significant at the 0.01.  

 

Keywords: Multimedia, innovation, achievement 
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บทนํา 

  ในการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งเปนวิชาท่ีมีการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในจํานวนช่ัวโมงท่ีเทากัน จํานวน 4 คาบตอ

สัปดาห จากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท่ีทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเนนผูเรียนใหกลาแสดงออกจากการนําเสนอ

พบวา ผูเรียนสวนหน่ึงขาดความเขาใจในหลักการนําเสนอท่ีถูกตอง และจัดลําดับความสําคัญของการนําเสนอผิดรูปแบบ 

แมวาครูผูสอนจะตั้งเง่ือนไขและเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจนไวแลว โดยท่ีครูผูสอนใชวิธีแจกแจงการใหคะแนนนําเสนอใน

ดานตางๆ ไว แตผูเรียนก็ยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง สงผลใหการนําเสนอหนาช้ันเรียนไมมีประสิทธิภาพ ผูเรียนทํางาน

สงไมทันและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  

สื่อประสม ถือวามีบทบาทสําคัญในการใชจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน มีอยูหลากหลาย

ประเภท สื่อประสมท่ีผู วิจัยนํามาแกไขในครั้งน้ี ไดแก บทเรียนสื่อประสมท่ีมี ท้ัง ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทําใหผูเรียนสนุก และสามารถนํากลับมาศึกษาใหมไดตามความตองการของผูเรียน 

บทเรียนสื่อประสมเปนนวัตกรรมท่ีสามารถแกปญหาผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีอยูในเกณฑต่ํา เพราะมีลักษณะเปนสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว กอใหเกิดแรงดลใจในการเรียน  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดหาวิธีการแกไขโดยการสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” ใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ป

ท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ข้ึน เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการนําเสนองานท่ี

ดีข้ึน นักศึกษามีความกระตือรือรนมากข้ึน เขาใจเน้ือหาเทคนิควิธีการนําเสนอท่ีถูกตอง ไมทอถอยตอการเรียน สงผลให

นักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนรูเกิดกําลังใจและมีเจตคติท่ีดีในการเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการิวิจัย 

ตัวแปรตน 

นวัตกรรมสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการ

นําเสนอ” ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการอาชีพ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

 

ตัวแปรตาม  
คุณภาพสื่อประสมเรื่องเทคนิคใน
การนาเสนอ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง

เทคนิคในการนาเสนอในหนวย

เรียนท่ี 5 วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

รหัส 3001-2001 รนําเสนอ วิชา

โ โ ี ื่  

  

 

  

 

ตัวแปรควบคุม  
-เวลา  
-สื่อการสอน  
-นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง ป ท่ี 1 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ปท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1. เพ่ือสรางและหาคุณภาพของสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ 

2. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีคุณภาพไมต่ํากวาระดับมาก 

2. กิจกรรมการสอนดวยสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ทํา

ใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 0.01 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร/กลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะ

นะ จํานวน 1,039 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 แผนกคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จํานวน 20 คน โดยใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 เอกสารสวนประกอบของนวัตกรรม ไดแก 
- สื่อประสมเรื่อง เทคนิคในการนําเสนอ 

-แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ 

- แบบประเมินกอนและหลังการนําเสนอ โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน 60 คะแนน คือ 

 ดานท่ี 1 ดานเน้ือหา    20 คะแนน 

 ดานท่ี 2 ดานการสรางช้ินงานนําเสนอ   10 คะแนน 

 ดานท่ี 3 ดานองคประกอบช้ินงาน   20 คะแนน 

 ดานท่ี 4 ดานคุณลักษณะของผูนําเสนอ   10 คะแนน 

2.2 แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 5 เรื่อง เทคนิคในการนําเสนอ  
3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

ตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

3.1 นําสื่อประสมท่ีสรางข้ึน เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยใชแบบประเมิน 5 ดาน คือ 
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 ดานท่ี 1 ดานวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 ดานท่ี 2 ดานเน้ือหาวิชา 

 ดานท่ี 3 ดานการใชเทคนิคตางๆ 

 ดานท่ี 4 ดานความนาสนใจ 

 ดานท่ี 5 ดานสื่อการสอนโดยภาพรวม 

3.2 ทําการจัดการเรียนการสอนโดยการใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 20 คน นําเสนอผลงานครั้งท่ี 1 โดยยังไมใชสื่อประสมท่ีสรางข้ึน จากน้ันทําการประเมินผลการ
นําเสนอจากแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคํานวณคาทางสถิติ 
 

 

ภาพท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ

3.3 ทําการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อประสมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่อง 
เทคนิคในการนําเสนอท่ีสรางข้ึน และใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
จํานวน 20 คน นําเสนอผลงานครั้งท่ี 2 จากน้ันทําการประเมินผลการนําเสนอจากแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือวัด
ความกาวหนาโดยใหผูเช่ียวชาญเปนผูประเมินนักศึกษา และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคํานวณคาทางสถิติ 
 

 

ภาพท่ี2 การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ 

3.4 สรุปผลและเปรียบเทียบความกาวหนาในการพัฒนาความสามารถในการนําเสนอผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูล เปนดังน้ี 
4.1 สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sci) 
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4.1.2 สถิติ t-test แบบ Paired Samples Test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical  
Package for Social Sci) 

 
ผลการวิเคราะห 

ผูวิจัยไดวิเคราะหผล ซึ่งมีขอมลูดังน้ี 
1) ผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหคุณภาพของสื่อ โดยผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ความหมาย 

1. ดานวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.76 0.75 มาก 

2. ดานเน้ือหาวิชา 4.72 0.64 มาก 

3. ดานความนาสนใจ 4.49 0.68 มาก 

4. ดานการใชเทคนิคตางๆ 4.25 0.71 มาก 

5. ดานสื่อการสอนโดยภาพรวม 4.64 0.67 มาก 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.57 0.69 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา คุณภาพของสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทานเปนผูประเมินคุณภาพ ซึ่งผลปรากฏวาโดยภาพรวมสื่อประสมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพอยูใน

ร ะ ดั บ ม า ก  แล ะด า น ท่ี มี ค า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด เ ป น อั นดั บแ รก  คื อด า น วั ต ถุป ร ะ ส งค เ ชิ ง

พฤติกรรม  รองลงมาคือดานเน้ือหาวิชา  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ

ดานการใชเทคนิคตางๆ   

2) ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการอาชีพ 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

การทดสอบ 
จํานวน

นักศึกษา 
คะแนนเต็ม X  S.D. t คํานวณ t ตาราง 

กอนเรียน 20 60 33.30 6.75 
11.24** 2.53 

หลังเรียน 20 60 46.55 5.18 

** ระดับนัยสําคัญ 0.01 df=19 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากผูเรียนจํานวน 20 คน โดยแบบ

ประเมินจํานวน 4 ดาน 60 คะแนน โดยกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 33.30 คะแนน หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 46.55 คะแนน และจาก

ตารางมีคา t-test เทากับ 11.24 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในแตละดาน 

รายการ 

จํานวนท้ังหมด 20 คน 

กอนเรียน หลังเรียน 

X  S.D. X  S.D. 

1. เนื้อหา 

• อธิบายเน้ือหาไดถูกตอง 
 

2.6 

 

0.94 

 

3.6 

 

0.75 

• ความสมบูรณของเน้ือหา 2.7 0.57 3.7 0.55 

• มีกระบวนการคิด วิเคราะห แกปญหาท่ีเหมาะสม 2.2 0.85 3.4 0.59 

• ใชแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและนาเช่ือถือ 2.4 0.75 3.7 0.65 

2. การสรางชิ้นงาน 

• จํานวนสไลดมีความเหมาะสม 2.7 0.57 3.7 0.78 

• ใชสื่อหลากหลาย 2.6 0.59 3.7 0.63 

3. องคประกอบชิน้งาน 

• ตัวสะกดและไวยากรณ 
2.5 0.68 3.5 0.60 

• งานนําเสนอมีความตอเน่ืองเปนลาํดับ 2.6 0.68 3.7 0.78 

• มีความนาสนใจ 2.6 0.81 3.9 0.64 

• มีการจัดวางรูปแบบท่ีเหมาะสม 2.7 0.65 3.7 0.71 

4. คุณลักษณะของผูนําเสนอ 

• การตรงตอเวลา 
3.3 0.65 4.6 0.50 

• การแตงกาย 3.9 0.71 5.0 0.00 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการสรางสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ท่ีได

สรางข้ึนในครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. คณุภาพของสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2. ผลจากการศึกษาการทดลองใชงานสื่อประสมของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนโดยการนําเสนอ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 สรุปไดดังน้ี 

1. สื่อประสม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ เปนสื่อมัลติมีเดีย

แบบจําลองสถานการณ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเขาใจไดงายข้ึน สามารถทบทวนใหเกิดความชํานาญมากข้ึน  นอกจากน้ันยัง

มีเสียงเพลงประกอบ ทําใหนักเรียนไมเบ่ือในการเรียน และเจตคติท่ีดีตอวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพมากข้ึน 

ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถบรรลุผลทางการเรียนไดดียิ่งข้ึน จึงอาจกลาวไดวา สื่อประสมวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนสื่อประสมท่ีสามารถนําไปใชกับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 ไดเปนอยางดี ซึ่งจากผลการวิจัยของ ศิวดล (2551: หนา 6) ทําการ

วิจัยเรื่อง การสรางและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 79.90/78.66 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

สอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน โดยท่ีนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ํามีคะแนน

เฉลี่ยความกาวหนาทางการเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการเรียนดวยชุดการสอนท่ีสรางข้ึน 

2.การสรางสื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพจากการประเมิน
คุณภาพโดยผูเช่ียวชาญพบวาในดานการใชเทคนิคตางๆไดคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เน่ืองจากในการสรางสื่อประสมข้ึนมาน้ันยังใช
เทคนิคไดไมหลากหลาย จึงทําใหภาพท่ีออกมาน้ันยังไมสวยงามมากพอท้ังดานการตัดตอภาพ การใสเสียงเอฟเฟคประกอบ 
การใชภาพกราฟฟก หรืออาจเพราะคุณภาพของกลองท่ีใชในการถายทําท่ีความคมชัดไมมากพอ ซึ่งผลงานวิจัยของ นายธีร
ศักดิ์ (2552: หนา 5) ทําการวิจัยเรื่อง การสรางสื่อประสม เรื่องการจัดองคประกอบของภาพถาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย พบวาการสรางสื่อประสมความนาสนใจของการนําเสนอข้ึนอยูกับ การนําภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟก 
และเสียงเพลงประกอบมาใชโดยคาความพ่ึงพอใจของผูใชงานอยูในลําดับมากท่ีสุด   ดานความ
สอดคลองของเน้ือหา   ดานท่ีมีคาความพ่ึงพอใจของผูใชงานอยูในลําดับนอยท่ีสุดคือ ดานความ
เหมาะสมของภาพกับปริมาณเน้ือหา   
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ีคือ 

1. กอนการสอนครผููสอนจะตองศกึษาและทําความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดรายของเน้ือหาสื่อการสอน เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนไมไดข้ึนอยูกับสื่อการสอนเพียงอยางเดยีว แตหากข้ึนอยูกับองคประกอบชองครูผูสอนดวยเชนกัน 

2. ควรมีการเตรียมหองเรียนและอุปกรณการสอนกอนทําการสอนทุกครั้ง หรือสรางขอตกลงใหผูเรียน เพ่ือใหเกิด

ความพรอมกอนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนในสวนเน้ือหาเก่ียวกับการ

นําเสนอซึ่งมีรายละเอียดยังไมครบถวนสมบูรณและยังไมครอบคลุมเรื่องของเทคนิคในการนําเสนอท้ังหมด ดังน้ันควรเพ่ิม

เน้ือหาใหครอบคลุมเพ่ือใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน 

3. ควรมีการใหทําแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือใหไดทราบผลของผูเรียนทันที หรือพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนหรือ CAI น่ันเอง จะทําใหผูสอนประหยัดเวลาในการสอน นักศกึษาสามารถเรียน และทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองไดดี

ยิ่งข้ึน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจาก
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  

Develop teaching activities, Achievement and ability in solving electrical problems of 
Grade 9 students by using the 7E Instructional Model and Teams Games Tournament 

Technique (TGT) 

ผูวิจัย อาทิตา  คงขํา1         Athita  KongKham1 
 พัศรเบศวณ  เวชวิริยะสกุล2     Phatsarabet  Wetwiriyasakul2 

 โสพิศ  สืบวงศ3         Sophit  Seubwong3 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)    ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560  ท้ังหมด 1 หองเรียน จํานวน 27 คน โดยจัดกลุมดวยวิธีสุมแบบกลุม กลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ใชเวลา 24 
ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟา 
และวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบแบบทดสอบระหวางการแขงขัน การวิเคราะหขอมูลใช t-
test ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน 
(TGT) อยูในระดับดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยกอนเรียน 5.84 และหลังเรียน 13.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียน3) กิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบ
การสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี  
คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอน, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(7E), รูปแบบการสอน   
แบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน(TGT) 
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Abstract 

 This research aims to Achievement, ability in solving electrical problems and develop teaching 
activities of Grade 9 students by using the 7E Instructional Model and Teams Games Tournament 
Technique (TGT). In the second semester of academic year 2017. The Method of Random Groups was 
used with 33 students (totally 1 classroom). They were taught by using the  
5Es Instructional Model and Teams Games Tournament Technique (TGT) for 24 hours. The instruments 
used in the research were evaluation of teaching activities electrical learning achievement test and to 
measure the ability to solve scientific problems using the test-form during the competition. The data were 
analyzed by t-test and the research found that  1) develop teaching activities of Grade 9 students by 
using the 7E Instructional Model and Teams Games Tournament Technique (TGT) was at a level of good. 
2) The learning achievement of the students using the 7E Instructional Model and Teams Games 
Tournament Technique (TGT) in post-test was statistical significantly higher than pre-test at the 0.05 level. 
3) ability in solving electrical problems of Grade 9 students by using the 7E Instructional Model and 
Teams Games Tournament Technique (TGT) was at a level of good. 
Keyword: Development of teaching activities, 7E, Teams game Tournament technique 

 

บทนํา 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ท้ังในดานการดํารงชีวิตและการ
ทํางานอาชีพตางๆ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน
เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยได
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มี
ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบ
ได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรค
ข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การปฏิรูปการเรียนรูเปน
หัวใจสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ครูควรมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยคํานึงถึงผลท่ี
จะเกิดกับผูเรียน กิจกรรมทุกอยางตองคํานึงถึงความถนัดของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล แมเปาหมายสําคัญของ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดรับการปรับปรุงแกไขมาโดยตลอด แตในปจจุบันยังพบวามีอุปสรรคอีกมากมาย ผูเรียนมี
ความเห็นตรงกันวาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ียาก ทําใหมีปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตรและมีนักเรียนจํานวนไมนอยท่ีไม
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควรเพราะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแลว จะเห็นไดจากการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแบบวิทยาศาสตรท่ีผานมาน้ันไมคอยประสบผลสําเร็จ
เทาท่ีควร การจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงตองเนนท่ีผูเรียน โดยท่ีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดรวมกันประเมินการเรียนรู
ดวยตนเองดังเชนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ันตามแนวคิดของ Eisenkraft  
 การสอนสืบเสาะหาความรู เปนแบบการสอนสืบเสาะหาความรูอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาใหความสนใจ เพราะ
เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรู
รวมกันและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองการเรียนการสอนแบบน้ีระยะแรกพัฒนาจากทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
เพียเจต ซึ่งมี2 ข้ันตอน คือ ข้ันสํารวจ (Exploration) และข้ันอธิบาย (Explanation) ตอมาไดเพ่ิมเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
สํารวจ (Exploration) ข้ันสรางมโนทัศน (Concept Introduction) และการนํามโนทัศนไปใช (Concept Application) 
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ข้ันตอนเหลาน้ีไดมีการจัดเรียงลําดับท่ีมีความสอดคลองกับทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต ในการปรับขยาย
โครงสรางปฏิบัติการความคิดและการปรับรื้อโครงสรางปฏิบัติการคิดมาใชในการจัดกิจกรรม ตอมาไดมีกลุมนักการศึกษาไดนํา
วิธีการน้ีมาใชและมีการพัฒนาวิธีการข้ันตอนในการจัดเรียนการสอนออกเปน 4 ข้ันตอน (สุพัชยา. 2554: 49-56) ไดแก ข้ัน
การสํารวจ (Exploration) ข้ันการอธิบาย (Explanation) ข้ันการขยายความรู(Expansion) และข้ันการประเมินผล 
(Evaluation) และในปเดียวกันไดแบงข้ันตอนของการจัดเรียนรูแบงออกเปน 5 ข้ัน คือ ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Engagement) 
ข้ันสํารวจ (Exploration) ข้ันอธิบาย(Explanation) ข้ันลงขอสรุปหรือปรับขยายความคิด (Elaboration) และข้ันประเมินผล 
(Evaluation) ตอมา Bybee (สุพัชยา. 2554: 49-56) ไดจัดการเรียนรูจาก 5 ข้ัน ถูกแตงเติมใหเปน 7 ข้ัน โดยการแบงข้ันการ
นําเขาสูบทเรียน (Engagement) ออกเปน 2 สวนยอย คือ ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) และข้ันนําเขาสูบทเรียน
หรือข้ันเราความสนใจ (Engagement) สวนการลงขอสรุปท่ีเช่ือมตอกับการประเมินผลน้ันก็จะแยกออกเปน 2 สวน คือ ข้ัน
ประเมินผล (Evaluation) และข้ันการนําความรูไปใช (Extension) การเพ่ิมเติมจากการเรียนรู 5 ข้ันเปน 7 ข้ัน จะทําให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดสมบูรณ และชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางเขาใจมากยิ่งข้ึนตามทฤษฏีสรางสรรคความรู และ
ผูเรียนจะมีแบบความคิดท่ีผิดพลาดนอยลง  
 การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ประมาณ 3-6 
คน ชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม นักการศึกษาคนสําคัญท่ีเผยแพรแนวคิดของการเรียนรูแบบน้ีคือ สลาวิน 
(Slavin) เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) เขากลาววา ในการจัดการเรียนการ
สอนท่ัวไป เรามักจะมุงไปท่ีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนหรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 98) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพแหงตนและ
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งการเลนเกมเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมกระบวนการทํางานและการอยูรวมกันกับ
เพ่ือนในสังคม เมการี (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551 : 2)กลาววา เกมคือการเลนท่ีมีผูเลนคนเดียวหรือผูเลนหลายคนรวมกัน
แขงขันหรือรวมมือกัน เพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามกติกาท่ีตกลงกัน สื่อหรืออุปกรณการเลนท่ีกําหนดไวและการ
กําหนดการใหคะแนนหรือวิธีการตัดสินผูชนะหรือผูดอยและยังเปดโอกาสใหผูเรียนฝกคิดหาเหตุผล สงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคล และกอใหเกิดการรวมมือในการแกปญหา ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูแบบน้ีเปนวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) (Johnson. 1987: 30) เปนวิธีท่ีผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน รูจักการทํางานเปนกลุม ซึ่ง
วิธีการทํางานเปนกลุมน้ี จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง เกิดความอบอุน มีความมั่นใจและมั่นคงทางจิตใจของ
ตนเอง 
 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน TGT (Teams – Games -
Tournaments) เปนวิธีการหน่ึงท่ีนาจะนํามาใชเพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพราะการจัดการเรียนรูแบบน้ี
จะสนองความแตกตางระหวางบุคคล กระตุนใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียน อีกท้ังยังชวยใหผูเรียนเขาใจไดโดยงายและถูกตอง ตรง
ตามจุดมุงหมาย ชวยประหยัดเวลาไดท้ังผูเรียนและผูสอน รวมท้ังชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุมเปนวิธีการพัฒนา
รูปแบบมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยกําหนดใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน ทํางานกันเปนกลุม และใชการ
แขงขันหรือการตอสูทางวิชาการเทาเทียมกันเขาแขงขันตามกลุมตางๆเพ่ือนําคะแนนของแตละคนท่ีไดจากการแขงขันในแตละ
กลุมมาเปนคะแนนของกลุม แตในเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังน้ันรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน TGT 
เปนวิธีการหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหเกิด
ประสบการณเปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหงตัวผูเรียนอยาง
แทจริง 
 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมุงมั่นท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) มาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3ใหมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน นักเรียนสามารถ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรไดดีข้ึน  
 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             40 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ท้ังกอนและหลังทดลอง 
 2) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
 3) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  7 ข้ัน (7E) 
รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนใช และหลังใชของนักเรียนท่ีไดรับการทดลอง ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 
กลุมเปาหมายในการวิจัย 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร 6 (ว23102) 
เรื่อง ไฟฟา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนควนขนุน จํานวน 1 หอง เปนจํานวน 27 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน 
(TGT) จํานวน 12 แผน ใชเวลา 24 ช่ัวโมง นําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ .50 ข้ึน
ไปพบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) = 1ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูน้ี มีคาE1/E2= 
80.22/82.12 
 2) แบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับ
รูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) จํานวน 10 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา-สวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ  
 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
ลักษณะเปนขอสอบคูขนาน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 4) แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใช

การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา-สวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 

ระดับ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ท้ังกอนและหลัง
ทดลองใชสูตร t-test 
 2) วิเคราะหแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 

จากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3) วิเคราะหแบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 

ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 
ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) กอนเรียน และหลังเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย
เทากับ 5.84 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 13.65 คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 
7.81 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟา โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี 
 3) ครูผูสอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบ
การสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องไฟฟาโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผล

การศึกษาท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) มีผลวิจัยพบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ได

จัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหายาก ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแต

ละบุคคล ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนการเรียนการสอนท่ีชวย

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนาน ใช

รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) เปนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เชนสังเกต การวัด การประมาณคา การทํานาย การเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท การทดลอง การสื่อ

ความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมูล การวิเคราะห การตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปนักเรียน ครูใหผูเรียน

ศึกษาหาความรูดวยตัวเอง โดยครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนอยากท่ีจะเรียนรูหรืออยากท่ีจะคนหาคําตอบเหลาน้ัน โดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการหาคําตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของสุพัชยา ปาทา (2554 : 97-99) 

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ซึ่ง

กลาววา กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนดังกลาว จะสามารถสงผลตอความสามารถทุกๆดานของผูเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TGT น้ัน ชวยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เกิดการเรียนแบบมีสวนรวมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟา โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน 

(TGT) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยกระบวนท้ังสองมุงเนนใหนักเรียนไดเกิดความรูความสามารถ 

ความคิดและการตัดสินใจอยางเปนระบบสามารถสรางองคความรู การคนพบความรูไดดวยตัวเอง การคิดอยางมีระบบ คิด

แบบมีเหตุผลและวิเคราะหพรอมกับการแกปญหาไดดวยตัวเอง มีการใชรูปแบบการแขงขันทางวิชาการเขามามีสวนรวมใน
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กระบวนการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยางท่ัวถึงและมากท่ีสุดเปนไปตามข้ันตอนของ

รูปแบบการสอนท้ังสองแบบสามารถทําใหนักเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูลและความรูท่ีหามาไดพรอมท้ัง

ความสามารถสรางความหมายของขอมูลโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆดวยตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

แหงชาติ 2542 มาตรา 22 เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

และเนนนักเรียนเปนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาสงเสริมนักเรียนใหสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ 

ขอเสนอแนะ 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่อง

ไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอน

แบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) หรือใชกับบทเรียนเรื่องอ่ืน ๆ เชน อิเล็กทรอนิกส หรือ โลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ เปนตน 

 2) ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กับรูปแบบการสอนแบบอ่ืนๆท่ีมีผลตอตัวแปรอ่ืนๆ เชน การพัฒนาวินัยของนักเรียน 

 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถนําไปประยุกตใชในสาขาวิชาอ่ืนๆไดเพ่ือชวยพัฒนาใหผูเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

อางอิง 

ขนิษฐา กรกําแหง. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและคุณธรรมจริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

       ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนยินบํารุงท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT      

       กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต    

       วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ทิศนา  แขมณ.ี (2552). ศาสตรการสอนองคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งท่ี 9.    

       กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุพัชยา  ปาทา. (2554).การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ    

        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู    

       แบบสืบเสาะหาความรู                                         

อรทัย  มูลคํา และคณะ. (2542). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.       

       พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ทีพีพริ้นท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             43 
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวร

นารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิด 
การเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี  

The Development of Learning Achievement in Mathematics on “Square Root“  
of Secondary Grade 2 Students in Woranari Chaloem School, Songkhla Province Using Practice 

Packages based on Vigotski’ s Scaffolding Concept 
 

ผูวิจัย ฤทัยรัตน ศักดริัตน1                    Ruthairat  Sakdirat1 

                                 ruthairat.aom@gmail.com 

 จุไรศริิ ชูรักษ 2                      Juraisiri  Choorak2 

 
บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของ
ไวกอตกีกับเกณฑรอยละ 75  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรู
ของไวกอตกี และ3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียน   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวนนักเรียน 45 คน  เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน แบบฝกทักษะ จํานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง รากท่ีสอง จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี จํานวน 1 ฉบับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และสถิติการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 2 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี มีคะแนน
เฉลี่ยรวมรอยละ 77.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝก
ทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ3) ความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตาม
แนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06  
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, แบบฝกทักษะ, การเสรมิตอการเรียนรูของไวกอตสกี,ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were: 1) to compare learning achievement on Mathematics on 
“Square Root” of secondary grade 2 students in Woranari Chaloem school, Songkhla Province using practice 
packages based on Vigotski’s Scaffolding concept  with the criteria of 75  percentage, 2) to compare learning 
achievement on Mathematics on “Square Root”of secondary grade 2 students in Woranari Chaloem school,  
Songkhla Province between before and using practice packages based on 
 

Vigotski’s Scaffolding concept, and 3) to study secondary grade 2 students’ satisfaction towards learning 
management by using  practice packages based on Vigotski’s Scaffolding concept. The sample groups 
were 45 secondary grade 2 students in Woranari Chaloem school,  Songkhla Province in the second semester of 
the 2017 academic year. The research tools consisted of 9 lesson plans, 7 practice packages, a learning 
achievement test, and a questionnaire of students’ satisfaction towards learning management by using 
practice packages based on Vigotski’s Scaffolding concept. Analytical statistics were mean, standard 
deviation, percentage and t-test.  

Research found that: 1) students’ learning achievements after using practice packages based on 
Vigotski’s Scaffolding concept was 77.10% that was higher than the criteria of 75% with statistically 
significant at .01 level., 2) students’ learning achievements after using practice packages based on 
Vigotski’s Scaffolding concept was higher than before with statistically significant at .01 level,  and 3) 
students’ satisfaction towards learning management by using practice packages based on Vigotski’s 
Scaffolding concept was at a high level ( Χ = 4.06). 

Keywords : Learning achievement on Mathematics, Practice package, Vigotski’s Scaffolding concept, 
Satisfaction 

 
บทนํา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของ
ชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจําเปน
ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ 
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56) 
 จากการรวบรวมปญหาในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงและ
ครูผูสอนในหมวดคณิตศาสตร ประกอบกับการศึกษาเอกสารแบบบันทึกการประเมินผลของช้ันเรียน พบวา นักเรียนขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องรากท่ีสอง โดยสวนใหญนักเรียนไมสามารถท่ีจะหารากท่ีสองของจํานวนท่ีกําหนดใหไดโดยวิธีตาง ๆ 
ยกตัวอยางเชนการหารากท่ีสองโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนจะเกิดความสับสนเก่ียวกับเครื่องหมาย ท้ังคาท่ีเปนบวก
และคาท่ีเปนลบท่ีอยูภายใตเครื่องหมายรากท่ีสอง อีกท้ังเมื่อนักเรียนไมสามารถหารากท่ีสองไดนักเรียนก็จะไมสามารถบอกได
วารากท่ีสองท่ีกําหนดใหเปนจํานวนตรรกยะหรืออตรรกยะ และถานักเรียนไมมีพ้ืนฐานเพียงพอก็จะสงผลเช่ือมโยงไปสูการหา
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รากท่ีสามในเน้ือหาถัดไปนักเรียนก็จะเกิดปญหาซ้ําซอนในการหารากท่ีสามเชนเดียวกันกับการแกโจทยปญหาในเรื่องตาง ๆ 
บางครั้งจําเปนตองนําความรูเรื่องรากท่ีสองเขามาเก่ียวของ ถานักเรียนไมมีพ้ืนฐานและไมสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง
นักเรียนก็จะไมสามารถแกไขโจทยปญหาน้ัน ๆ ไดจึงสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่ําไป
ดวยสวนสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทําใหนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนไมทบทวนบทเรียน  ไมตั้งใจ
เรียน  เน่ืองจากบทเรียนยากเกินไป  ประกอบกับเน้ือหาท่ีเรียนเปนสิ่งไกลตัว  ทําใหนักเรียนไมเห็นภาพและเทคนิคการสอน
ของครูไมเราความสนใจ  จากปญหาท่ีกลาวมาทําใหนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร   

ผูวิจัยในฐานะเปนผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร จึงหาวิธีดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาวิธีการสอนใหเหมาะสม 
ตองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหสูงข้ึน ซึ่งวิธีการหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได คอืการใชแบบฝกทักษะ
ในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากแบบฝกทักษะจะชวยในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล การใหนักเรียนทําแบบฝกท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน ชวยเสริมใหทักษะคงทนโดยการฝก
ทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูเรื่องน้ันๆ ฝกซ้ํา ๆ หลายครั้ง เนนเฉพาะเรื่องท่ีตองการ ใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบ
บทเรียนในแตละครั้ง ขณะเมื่อเด็กทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครู
ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันไดทันทวงที สวนการจัดแบบฝกเปนรูปเลมจะทําใหเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง
เพ่ือทบทวนดวยตนเองไดตอ รวมท้ังชวยใหเด็กไดฝกฝนตนเองไดอยางเต็มท่ี ชวยใหครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการท่ี
จะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียนทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตางๆ มาก
ข้ึน (สุนันทา  สุนทรประเสริฐ, 2547) 

นอกจากน้ี การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกีก็เปนแนวทางหน่ึงท่ีใหความสําคัญกับ
บทบาทเชิงปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ท่ีใหการชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ ตามสภาพปญหาท่ีเผชิญอยูในขณะน้ัน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาน้ันดวยตนเองได โดยเปนการจัดเตรียมสิ่งท่ีเอ้ืออํานวย การใหการชวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน 
ขณะท่ีผูเรียนกําลังแกปญหาหรือกําลังอยูในระหวางการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทําใหผูเรียนตองสรางความรูความเขาใจเพ่ือใช
ในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน และปรับการสรางความรูความเขาใจภายในตน (Internalization) ใหกลายเปนความรูความ
เขาใจใหมภายในตนเอง ซึ่งจะสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนใหกาวไปสูข้ันหรือระดับพัฒนาการท่ีสูงข้ึนไป ท้ังน้ี การชวยเสริม
ตอการเรียนรูไว 6 ประการ คือ 1) การสรางความสนใจ (Recruitment) 2) ลดระดับการเรียนรูท่ีไรหลักการ ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ (Reduction in degree of freedom) โดยสะทอนผลการเรียนรู (Feedback) เปนระยะๆ สม่ําเสมอ ตอเน่ืองกัน 
3) รักษา            ทิศทางการเรียนรู (Direction maintenance) 4) กําหนดลักษณะสําคัญท่ีควรพิจารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู
ใหเดนชัด (Marking critical features) 5) ควบคุมความคับของใจของผูเรียน (Frustration control) และ 6) การสาธิต 
(Demonstration) หรือมีแบบอยางใหกับผูเรียนในการแกปญหาการเรียนรู (จุไรศิริ  ชูรักษ, 2552)   

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําแบบฝกทักษะและการเสริมตอการเรียนรู
ของไวกอตสกีมาใชในการจัดการเรียนรูโดยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องรากท่ีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึน  และเปนแนวทางใหครูผูสอนใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพใน
โอกาสตอไป   

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             46 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกีกับเกณฑรอยละ 
75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาท่ีมตีอการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสรมิตอการเรียนรูของไวกอตกี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกีเรื่อง รากท่ีสองสูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารเีฉลิม จังหวัดสงขลาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกีอยูในระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนวรนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี ผูวิจัยไดดาํเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตการวิจัย 
 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1.1 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 130 คน   
  1.1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารี
เฉลิม อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  1 หองเรียน จํานวน 45 คน  กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random 
sampling) 
 1.2 ขอบเขตตัวแปร 
  1.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  การใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสรมิตอการเรียนรูของไวกอตกี 
  1.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี 

 
 

การใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอ
การเรยีนรูของไวกอตกี 

 
 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รากท่ีสอง 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิด
การเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี 
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 1.3  ขอบเขตเนื้อหา  
            ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามเน้ือหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
เรื่อง รากท่ีสอง   
 1.4 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ไดดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 เปนเวลา 3 
สัปดาห ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวม 9 ช่ัวโมง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
  2.1 แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณติศาสตรตามแนวคิดการเสรมิตอการเรียนรูของไวกอตกี 
เรื่อง รากท่ีสอง  จํานวน 9 แผน เวลา 9 ช่ัวโมง 

2.2 แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรือ่ง รากท่ีสอง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7 ชุด  ไดแก  

 ชุดท่ี 1 เรื่องความหมายของรากท่ีสองและการใชสัญลักษณ  
 ชุดท่ี 2 เรื่องการหารากท่ีสองของจํานวนเต็มบวกและจํานวนตรรกยะบวก  
 ชุดท่ี 3 เรื่องการหารากท่ีสองของจํานวนเต็มบวกและจํานวนตรรกยะบวก  
 ชุดท่ี 4 เรื่องการหารากท่ีสองโดยการแยกตัวประกอบ  
 ชุดท่ี 5 เรื่องการหารากท่ีสองโดยการประมาณ การเปดตารางและการใชเครื่องคํานวณ  
 ชุดท่ี 6 เรื่องการหารากท่ีสองโดยการประมาณ การเปดตารางและการใชเครื่องคํานวณ  
 ชุดท่ี 7 การแกโจทยปญหารากท่ีสอง 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รากท่ีสอง ฉบับกอนเรียนและหลังเรียนเปน
แบบทดสอบฉบับเดียวกันแตสลับขอ โดยมีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1.00 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคดิการ
เสรมิตอการเรียนรูของไวกอตกี เปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรทโดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด จํานวน 15 ขอ  
 3. รูปแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.1 รูปแบบการทดลองใชรูปแบบการทดลอง เปนแบบกลุมเดียวมีการวัดผล 2 ครั้ง  
คือ กอนและหลังการทดลอง(The One Group Pretest Posttest Design) 
  3.2 การเก็บรวมรวมขอมูล 
 ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 9 ช่ัวโมง  
โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
 3.2.1 ปฐมนิเทศนักเรียน ช้ีแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 
 3.2.2 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง รากท่ีสอง  
 3.2.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง   
 3.2.5 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนแตสลบัขอ หลังจากการเรียนรูตามเน้ือหา  
 3.2.6 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี 
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 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
     การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย มีการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คารอยละ และสถิติการทดสอบที 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2          
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของ ไวกอตกีกับเกณฑ  
รอยละ 75 ปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี
กับเกณฑรอยละ 75 (n=45) 

 

การทดลอง X  S.D. รอยละ t 

หลังเรียน 15.42 0.97 77.10 2.95** 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 1 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง หลังเรียนดวย
แบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 77.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไว
กอตกี   ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง  รากท่ีสอง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
ทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี (n=45) 

การทดลอง X  S.D. ∑D
 

2
D∑  

df t 

กอนเรียน 5.62 2.39 
448 4652 

 
 

44 
 
31.98** 

หลังเรียน 15.42 0.97 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตาราง 2 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง หลังเรียนดวย
แบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 5.62 และหลังเรียนเทากับ 15.42 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลมิ จังหวัดสงขลา ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี   พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06  

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 77.10 
ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการ
เสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06  

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยขอท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี มีคะแนน
เฉลี่ยรวมรอยละ 77.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงวาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
ตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สงผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
ท้ังน้ีเน่ืองจากแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดผาน
กระบวนการข้ันตอนการสรางอยางเปนระบบ มีการศึกษาหลักสูตร เอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง รากท่ีสอง หลักการ แนวคิด หลักจิตวิทยา การเรียนรูและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ อีกท้ังยังผานการตรวจสอบและประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญ จึงสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว นอกจากน้ี การเสริมตอ
การเรียนรู (Scaffolding) ตามแนวคิดไวกอตสกีเปนแนวทางหน่ึงชวยใหปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ท่ีใหการชวยเหลือ
ดวยวิธีการตางๆ ตามสภาพปญหาท่ีเผชิญอยูในขณะน้ัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาน้ันดวยตนเองได ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของคําตา นัดกลา (2547 : 78-83) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ เรื่อง 
เศษสวน วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะท่ีผูศึกษาคนควา
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 78.26/79.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และยังสอดคลองกับจุไรศิริ  ชูรักษ (2552) ท่ีไดวิจัยพัฒนา
วิธีการสแกฟโฟลดิงทักษะการเรียนสําหรับนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงทางดานวิชาการโดยใชชุดฝกทักษะ  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนท่ีมีความเสี่ยงทางวิชาการทําคะแนนใบงานในชุดฝกไดคะแนนสูงข้ึนโดยไดคะแนนในระดับ 2 ข้ึนไป จากเกณฑการ
ประเมิน 3 ระดับ และนักเรียนประสบความสําเร็จในการฝกทักษะแตละทักษะ 
 ผลการวิจัยขอท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงวาแบบฝกทักษะ เรื่อง รากท่ีสอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดสูงข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแบบฝกทักษะ เรื่อง รากท่ีสอง มีความนาสนใจ 
ลําดับข้ันตอนฝกทักษะเปนระบบ จากรูปธรรมไปหานามธรรม ฝกทักษะจากงายไปยาก สามารถฝกทักษะซ้ํา ๆ บอย ๆ เปด
โอกาสใหนักเรียนถามครู ถามเพ่ือน ศึกษาคนควาดวยตนเอง และสามารถสรุปองคความรูได ชวยใหนักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร ทองเสม (2550: 75-79) ไดศึกษา
ผลการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ค31101 เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนสะพานวิทยา ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนมี
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ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 86.53/ 86.92 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ผลการวิจัยขอท่ี 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และประเด็นท่ีนักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นักเรียนไดรับความรู ความ
สนุกสนาน และไดเรียนรูอยางมีความสุข โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะโดย
คํานึงถึงหลักจิตวิทยามีการจูงใจผูเรียน กระตุนใหเกิดการเรียนรู มีรูปภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจผูเรียน เสริมแรง
ทางบวก ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีท่ีมีความหมายและเกิดความสําเร็จในการฝกทักษะ และการจัดการเรียนรูโดยมีครูให
ความชวยเหลือหรือช้ีแนะในการแกปญหาจะทําใหผูเรียนรูสึกอบอุน ปลอดภัยและชวยลดความตึงเครียดของผูเรียนซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy) ท่ีเช่ือวา มนุษยทุกคนมีความตองการ 
ดานความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) เปนความตองการท่ีปรารถนาท่ีจะใหตัวเองไดรับการ
ปกปองพิทักษ เพ่ือใหความปลอดภัยและมั่นคงจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว เชน การดูแลเอาใจใส ใหความมั่นใจ ความเปนมิตร
และความรัก และเมื่อเกิดความพอใจก็จะเกิดผลดีตอการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี ,2559 : 69) สอดคลองกับขนิษฐา  หาญ
สมบัติ  (2558)  ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การนําแบบฝกทักษะท่ีผูศึกษาสรางข้ึนไปใชใหมีประสิทธิผลน้ันครูผูสอนตองตระหนักถึงการแนะนําใหนักเรียน
เขาใจวิธีการใชแบบฝกทักษะ ครูผูสอนควรมีการอธิบายการใชแบบฝกทักษะ ท้ังน้ีเพราะนักเรียนอาจยังไมคุนชินกับการใช
แบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระยะแรก และในการทําแบบฝกทักษะผูสอนควรใหเวลาแกผูเรียนอยาง
เหมาะสม ไมควรเรงรัดผูเรียน ไมทําใหผูเรียนเกิดความเครียด ควรเสริมแรงโดยการชมเชย ใหกําลังใจจนผูเรียนเกิด
ความสําเร็จในการทําแบบฝกทักษะจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 
 2. แบบฝกทักษะคณิตศาสตรท่ีนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนวิธีการหน่ึงท่ีใหนักเรียนศึกษาและ
ปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรู สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรได 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาคนควา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณติศาสตรควบคูกับวิธีการสอนหรือ

เทคนิคการสอนรูปแบบตางๆ 

 2. ควรสงเสริมการศึกษาคนควา การสรางแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ กับ
เกณฑรอยละ 60 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและ
ฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 41 

คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 2) แบบฝกเสริมทักษะ 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝก
เสริมทักษะ จํานวน 14 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัด การเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
( X = 4.03, S.D. = 0.76) 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท, แบบฝกเสริมทักษะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare of mathematics learning achievement for 
Grade 10 students on relation and function by explicit teaching method together with a skill practice 
package with 60% criterion, and 2) study the satisfaction of Grade 10 students after  

learning on relation and function by explicit teaching method together with a skill practice 
 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2 อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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package. The research sample comprised 41 students in Grade 10 students class 4/5 in the 2nd semester 
of the academic year 2017 at Hatyaiwittayalai 2 school in Hatyai District, Songkhla Province selected by 
purposive sampling. The research instruments included 1) mathematics instructional plans on relation and 
function by explicit teaching method together with a skill practice package 2) a skill practice package 3) 
twenty items multiple choice of mathematics learning achievement test, and 4) fourteen items 
questionnaire of the satisfaction on relation and function by explicit teaching method together with a skill 
practice package. The research finding were as follows 1) The mathematics learning achievement of Grade 
10 students learned on relation and function by explicit teaching method together with a skill practice 
package had up to 60% at .05 level, and 2) Grade 10 students learned on relation and function by explicit 
teaching method together with a skill practice package was at high level ( X = 4.03, S.D. = 0.76). 
 

Keywords: Mathematics Learning Achievement, Explicit Teaching Method, Skill Practice Package 
 

บทนํา 
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะการพัฒนา

แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ งม นุ ษ ย ท้ั ง ใ น อ ดี ต  ป จ จุ บั น  แ ล ะ อ น า ค ต  ต อ ง อ า ศั ย วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร ท้ั ง สิ้ น                                                                 
และในชีวิตประจําวันของคนเราก็ไดใชวิชาคณิตศาสตรอยางไมรูตัว นอกจากน้ีคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญท่ีชวย  พัฒนา
มนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา สามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน 
สามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และคณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําให
มนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบและมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ี
ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) 
ความสําคัญของคณิตศาสตรดังกลาวทําใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาคณิตศาสตรไวในหลักสูตรทุกระดับ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ดวยความเขาใจ  มี
ทักษะความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีมากเพียงพอ และนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ได (ปานทอง  กุลนาถศิริ. 2547) ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับ
วุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จากการฝกปฏิบัติ ฝกใหผูเรียน  คิดวิเคราะห และแกปญหา แตในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จเทาทีควร เพราะครูสวนใหญมักสอนบนกระดาน ใหผูเรียนจดบันทึกตามเปนผลใหผูเรียนไดเรียน
คณิตศาสตรแบบทองจํา  ซึ่งทําใหผูเรียนขาดการวิเคราะห การใหเหตุผล และการนําไปใชแกโจทยปญหา ท้ังยังสงผลใหผูเรียน
ขาดความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร รูสึกเบ่ือหนาย ไมชอบ และมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตรในท่ีสุดสิ่ง
เหลาน้ี ลวนเปนผลโดยตรงท่ีทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในเกณฑไมดี 

จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนหาดใหญ วิทยาลัย ๒ ในดานผู เรียน พบวา ผู เ รียนสวนใหญ                                          
ไมกระตือรือรนท่ีจะเรียน มีจุดมุ งหมายท่ีจะเรียนแคผานเกณฑ (ไมติดศูนย ) ซึ่ งในสวนของการเรียนการสอน                                                                     
วิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 น้ัน ไดมีการใหนักเรียนทําแบบฝกหัด แลวสงเปนการบานเปนประจํา แตมี
ผูเรียนเพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีทําการบานดวยตนเองแลวนํามาสง ในดานครูผูสอน พบวา ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
การอธิบาย ยกตัวอยาง และใหผูเรียนทําแบบฝกหัด โดยยึดตามหนังสือแบบเรียนและคูมือครูเปนหลัก ทําใหผูเรียนเกิดความ
เบ่ือหนายยิ่งข้ึน ไมมีสิ่งเรามากระตุนใหเกิดความอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจะไดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ข้ึนน้ัน ครูผูสอนตองปรับกิจกรรมการเรียนรู                  
ใหหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาดวยตนเอง เปดโอกาส   ใหผูเรียน
ไดใชความคิด มีความรับผิดชอบ และรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน นักการศึกษาไดเสนอเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตรท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญไวหลากหลายวิธี วิธีสอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนวิธีหน่ึง คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ
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สอนแบบเอ็กซพลิซิท (ทิศนา  แขมมณี. 2553 : 113-117) วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท เปนการจัดการเรียนการสอนทางตรง 
(Direct Instruction) เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูขอมูล ความรู ขอเท็จจริง หรือวิธีการ กระบวนการตางๆ อยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ โดยการถายทอดขอมูลเหลาน้ัน   อยางตรงไปตรงมา ในกรณีท่ีเน้ือหาสาระในตําราหรือแบบเรียนมีมากเกินไป 
หรือยากเกินไปสําหรับผูเรียน ผูสอนสามารถใชการสอนทางตรงบรรยาย อธิบายเน้ือหาเหลาน้ันอยางกระชับ ดวยภาษาท่ีผูเรียน
สามารถเขาใจไดงายการใชการสอนทางตรงเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน และเพ่ิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูเรียน ผูสอน
อาจใชการบรรยายนําเสนอเน้ือหาสาระน้ัน โดยการปรุงแตงเพ่ิมเติมสิ่งท่ีนาสนใจ หรือสื่อการเรียนรูท่ีสามารถจูงใจผูเรียนเขา
ไป นอกจากน้ีการใชแบบฝกเสริมทักษะมาชวยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร จะชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูท่ี
ไดเรียนไปใหเกิดความชํานาญ ถูกตอง คลองแคลวไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู 
สามารถนําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของการเรียนรู รวมท้ังทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความ
เขาใจบทเรียนไดดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปใชแกปญหาไดโดยอัตโนมัติ 

จากปญหาดังกลาวผู วิจัย เห็นวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช วิ ธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับ                
การใชแบบฝกเสริมทักษะ จะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาการเรียนการสอน และสามารถนําความรูไปใชแกปญหาได 
เน่ืองจากวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท เปนการจัดการเรียนการสอนทางตรงและเหมาะสําหรับเน้ือหาสาระใหมๆ ท่ีจะตองใช
เปนพ้ืนฐานในการเรียนเรื่องอ่ืนๆ คือ เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน จะทําใหผูสอนสามารถอธิบายเน้ือหาใหมเหลาน้ันได
อยางกระชับดวยภาษาท่ีงาย และกระตุนความสนใจของนักเรียน รวมถึงเพ่ิมแรงจูงใจของนักเรียน ซึ่งเมื่อใชรวมกับแบบฝก
เสริมทักษะ จะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดดี และเกิดความคงทนในการเรียนรูยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงนําวิธีการสอนขางตน
มาจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดรวบ
ยอดและสามารถนําความรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน ไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับสูงตอไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธ
และฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ กับเกณฑรอยละ 60 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและ
ฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5, 4/6, 4/7 และ 4/8 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รวมท้ังสิ้น 164 คน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยา แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ    
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
   3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
   3.2  ตัวแปรตาม ไดแก 
             3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5  

 3.2.2  ความพึงพอใจท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
  1.1  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอน

แบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
  1.2  แบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย เรื่อง 1) คูอันดับและผลคูณ

คารทีเซียน 2) ความสัมพันธ 3) โดเมนและเรนจของความสัมพันธ 4) อินเวอรสของความสัมพันธ 
   1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน 
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
   1.4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู  เรื่ อง ความสัมพันธและฟงก ชัน                        
โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 14 ขอ  
  2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  2.1  ผูวิจัยเตรียมความพรอมใหกับกลุมตัวอยาง โดยกอนสอนผูวิจัยไดช้ีแจงวิธีการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธ

และฟ งก ชั น โดยใช วิ ธี ก า รสอนแบบ เ อ็กซ พลิ ซิ ท ร ว ม กับการ ใช แบบฝ ก เ ส ริ ม ทักษะ  ซึ่ ง เ ป นกร ะบวนกา ร                                   
การจัดการเรียนรูท่ีแบงออกเปน 6 ข้ันตอน  
  2.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝก
เสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนเอง  
   2.3  เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู  ผู วิจัยจึ งทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ                  
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 
ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
   2.4  ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน 
ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ โดยใหคะแนนขอท่ีถูก 1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 
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ตัวเลือก ในแตละขอคําถามให 0 คะแนน รวม 20 คะแนน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือการ
ทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
    2.5  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและ
ฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ  
   2.6  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบประเมินความพึงพอใจแตละขอ วานักเรียนตอบครบทุก
รายการในจํานวน 14 ขอ หรือไม แลวรวบรวมผลนําไปวิเคราะหตอไป   
 

  3. การวิเคราะหขอมูล 
  3.1 การหาคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1.1 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบฝกเสริม
ทักษะ โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะแบบทดสอบขอท่ีมีคาดัชนีตั้งแต 0.65 – 1.00 
   3.1.2 การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะแบบทดสอบขอท่ีมีคาดัชนีตั้งแต 0.65 – 1.00  
  3.1.3 การหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ เปนรายขอและพิจารณาคัดเลือกขอท่ีมีคา
ความยากงาย ท่ีมีคาตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป 

  3.1.4 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR - 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน เพ่ือใหแบบทดสอบ
มีคาความเช่ือมั่นตั้งแต 0.7 ข้ึนไป ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.764  

3.1.5 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ      แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

โดยพิจารณาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

  3.2  การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
   3.2.1 นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 

(X)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และหาคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 60 ของการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
     3.2.2 นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธ
และฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 มาวิเคราะห โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 60 โดยใชการทดสอบสถิติที 
(t-test one sample group) 
   3.2.3 นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

4/5 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซ
พลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.76) 
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อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และหากพิจารณาคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน ซึ่งจะตองไดคะแนน 12 คะแนน ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จึงจะผานเกณฑรอยละ 60 
ปรากฏวาคะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 13.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวามีนักเรียนจํานวน 33 คน จากท้ังหมด 41 คน คิดเปนรอยละ 80.49 ท่ีมีคะแนนผาน
เกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์ นุนปาน (2553)   ผลของการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสรมิทักษะ ในภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมี
นักเรียนเกินรอยละ 50 ท่ีคะแนนผานเกณฑรอยละ 60 และสอดคลองกับงานวิจัยของวิชชุนี รัตนะ (2555) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียน
โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ผานเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ซึ่ง
ประกอบดวยข้ันตอนการสอน 6 ข้ันตอน ไดมีการกําหนดข้ันตอนการสอนไวอยางชัดเจน ระบุพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน
และพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในแตละข้ันตอนไวอยางละเอียด เปนวิธีการสอนท่ีข้ันตนเนนการเรียนรูจากการสอนของ
ครูโดยตรง ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาวิชาไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติอยางอิสระโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ ชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูท่ีไดเรียนไป ใหเกิดความชํานาญ ถูกตอง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชแกปญหาได 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซ
พลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.76 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์ นุนปาน (2553) ผลของการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 4 
หลังเรียนดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ผลการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในภาพรวม 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิชชุนี รัตนะ (2555) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีตอวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.49 
 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ เปน
รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีการกําหนดข้ันตอนการสอนไวอยางชัดเจนเปนลําดับข้ันตอน ทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในเน้ือหาวิชาไดอยางรวดเร็ว เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดอยางอิสระเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนไปใหเกิดความ
ชํานาญ มีการทบทวนความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับเน้ือหาสาระท่ี ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
  จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีข้ึน ผานเกณฑรอยละ 60 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะอยูในระดับมาก นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
มากข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ใหเขาใจกอนออกแบบการ
เรียนการสอน และควรคํานึงถึงประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ ท่ีจะนํามาใชรวมในข้ันตอนท่ี 5 การฝกปฏิบัติอยางอิสระ  
  1.2 ครูผูสอนควรอธิบายถึงลําดับข้ันตอนวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ ใหนักเรียน
เขาใจกอนเริ่มกระบวนการจัดการเรียนรู 
    1.3 ครูผูสอนควรมีการอธิบายใหนักเรียนเขาใจในการทําแบบฝกเสริมทักษะ ไดอยางถูกตองตามจุดประสงคท่ีได
กําหนดไว และครูผูสอนควรกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียนในการทําแบบฝกเสริมทักษะ 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 ควรทําการศึกษาและติดตามผลนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใช
แบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือใหนักเรียนมีความตอเน่ืองและมีความคงทนทางวิชาคณิตศาสตร 

   2.2 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะกับ
นักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับช้ันอ่ืนๆ หรือนักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรในเรื่องหรือหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ 
  2.3 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
รวมกับรูปแบบวิธีการสอนอ่ืน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแกนักเรียน 
พรอมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการรูในอนาคตตอไป 
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บทคัดยอ 
 

 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการ
ทดลอง) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 
บรรยากาศ หลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กับเกณฑรอยละ 60 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศกอนและหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 46 คนซึ่งไดมาจากวิธีการสุมเลือกอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะ
การทดลอง) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย และการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 การวิจัยปรากฏผลดังน้ี 1) หลังเรียนดวยโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 62.17 เมื่อพิจารณาคะแนนเปนรายบุคคล
พบวา นักเรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน 21 คน และนักเรียนมีคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน 25 
คน 2) กอนเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูนักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 14 คะแนน คะแนนต่ําสุด 3 คะแนนเฉลี่ย 7.5 
คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.33 และหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) 

 

 
1  นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 27 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.65 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.06 แสดงใหเห็นวาหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

คําสําคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) 

 
Abstract 

 

The purposes of Learning management by using inquiry 5E with the scientific process 
(experimental skills) towards the achievement of science and the critical thinking ability of the secondary 
school student were 1) to compare the learning achievement on Atmosphere, after using the inquiry 5E 
with the scientific process (experiment skills) of the students in mathayom 1 at Phimanphitthayasan 
School, Muang Satun with 60 percentage criterion   2) to compare the achievement of science on 
atmosphere both before and after using inquiry 5E with the scientific process (experiment skills) of the 
students in mathayom 1 at Phimanphitthayasan School, Muang Satun 

The population for this research were 46 students who were from a simple random selection 
method in Mathayom 1 at Phimanphitthayasan School, Piman subdistrict, Muang district, Satun province  
in the second semester of academic year 2017. The research instruments consist of 1) the plan of learning 
management by using inquiry 5E with the scientific process (experimental skills)  2)  the achievement test 
both before and after learning science.  The statistical analysis of data to determine the content validity, 
percentage, average and the standard deviation. 

The result of this learning were 1) after using inquiry 5E with the scientific process (experimental 
skills), the students have an average combined score equal 62.17 which is higher than the percentage 
criterion, considering the individual score of 62.17 found that students score higher than the 60 percent 
threshold number of 21 people and students score lower than the 60 percent threshold, the number of 
25 people 

The result of this learning were 1) after using inquiry 5E with the scientific process (experimental 
skills), the students had mean score higher than the percentage criterion 62.17 percent, considering the 
individual students found that 21 students had score higher than 60 percent criterion and 25 students 
had score lower than the 60 percent criterion.  2)  before using inquiry 5E with the scientific process 
(experimental skills), students scored the maximum 14 points, the lowest score 3 points, averaging 7.5 
points and a standard deviation of 2.33 and after the learning by using Inquiry  5E with the scientific 
process (experimental skills), students scored the maximum 27 points, the lowest score of 15 points 
scored 18.65 points average and standard deviation of 3.06. From the following result shows that after 
learning by using inquiry 5E with the scientific process (experimental skills) is more effective than before 
learning without using inquiry 5E 
 
Keywords:  The purposes of Learning management by using inquiry 5E with the scientific process 
(experimental skills) 
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บทนํา 
 

 ประเทศไทยกําลังอยูในยุคของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศและประชาชน
คนไทย การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยกอใหเกิดแรงกดดันในทุก ๆ ดานของสังคมไทย (ลิขิต ธีรเวคิน,2552) การปฏิรูปการ
เรียนรูใหมจะชวยพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของตนเอง ผูอ่ืนและสรรพสิ่งท้ังหลาย 
อนาคตของประเทศไทยข้ึนอยูกับเด็กและเยาวชน จึงจําเปนตองปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนให
สามารถคิดเปน ทําเปน มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงาม และรักการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง หัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปจากการยึดเน้ือหาวิชา มายึดนักเรียนเปนศูนยกลาง กระบวนการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการจัดการศึกษาโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดความสามารถในการคิดเปนหน่ึงในจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนในสังคมและใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไขเพ่ิมเติม 2545,2553) คอืผูเรียนสามารถนําความรูและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุผล คิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร ประชาชนตองไดรับการศึกษาดานความรูทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนเปนอยางดี รวมท้ังไดมี
โอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆนอกหองเรียน 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญเก่ียวของกับทุกคนในชีวิตประจําวัน และการทํางานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตางๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกชีวิตและการทํางานลวนเปนผลของการนําความรู
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาชีวิตวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล 
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรู ความเขาใจ
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นไดวาประเทศท่ีเจริญแลวมี
การพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง โดยมีบทเริ่มตนมาจากการศึกษา  
 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม ครูผูสอนยังคงใหความสําคัญกับเน้ือหา
มากกวากระบวนการใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ฝกการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เน่ืองจากตองเตรียมนักเรียนใหมี
ความพรอมทางดานเน้ือหาเพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรู
ท่ีไดจากการเรียนไปใชในการประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของตนเองไดสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
และไมเกิดความคงทนในการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสืบสอบหา
ความรูไดพัฒนาข้ึนจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E             (พิมพันธ เดชะคุปต 
2554) การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูวาเปนการจัดการเรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูดวย
ตนเอง โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทําใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,2544 : 79– 80) กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การ
สรางความสนใจ การสํารวจและคนหา การอธิบายและลงขอสรุป การขยายคามรู และการประเมิน จากลําดับข้ันตอนดังกลาว
ผูเรียนสามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรือตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหาคําตอบตามสมมติฐานน่ัน ซึ่งจากความหมายและลําดับข้ันตอน
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ขางตนกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบหน่ึงซึ่งผูเรียนสามารถเปนศูนยกลางของการเรียนรู ไดใช
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล มุงใหผูเรียน รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะขอมูล 
รูจักการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีเหมาะแกการนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เปนผูท่ีคิดอยางเปนระบบแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชหลักการ
ของเหตุและผล ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ โดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัด สตูล เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เมื่อใชการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E และนําผลการวิจัยมาพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศ หลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล กับเกณฑรอยละ 60 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศกอนและหลังเรียนดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรเรื่อง บรรยากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 แผน 
2. แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) เรื่อง บรรยากาศ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง บรรยากาศ สําหรับทดสอบ

นักเรียนกอนและหลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ จํานวน 1 ฉบับ 

 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
1. การสรางความสนใจ  
2. การสํารวจและคนหา  
3. การอธิบายและลงขอสรุป  
4. การขยายคามรู  
5. การประเมนิ 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศ 
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การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

     1.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียนแผลการจัดการเรยีนรู 
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

     1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  
      1.3 ผูวิจัยวิเคราะหมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

     1.4 ผูวิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสิบเสาะหาความรูแบบ 5E เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร จํานวน 5 แผนจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ัน
อธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู และข้ันประเมินผล  

     1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหครูพ่ีเลี้ยงพิจารณา 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะ 
      1.6 นําแผนการจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ไปปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนําของครู
พ่ีเลี้ยง และไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ จํานวน 5 แผน  
 2. การสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังน้ี 

     2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเปนแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) เรื่อง บรรยากาศ 

     2.2 สรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) จํานวน 5 ชุด ไดแก 
 - ชุดไอนํ้าในอากาศ 
 - ชุดรังสีจากดวงอาทิตย 
 - ชุดอุณหภูมิกับความดันอากาศ 
 - ชุดลมเกิดข้ึนไดอยางไร 
 - ชุดการสรางแบบจําลองเมฆ 

      2.3 นําเสนอครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและนํามาแกไข 
      2.4 นําแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีแกไขและปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับกลุมประชากร
ตอไป 
 3. การสรางแบบทดลองวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดาํเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

    3.1 ศึกษาเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 

    3.2 ศึกษาวิเคราะหจดุประสงคในหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
     3.3 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคในหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
     3.4 สรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลอืก จํานวน 1 

ฉบับ จํานวน 30 ขอ 
     3.5 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรง

ตามเน้ือหาและจดุประสงค โดยการหาคา IOC ซึ่งการใหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
  + 1 เมื่อแนใจ วาขอสอบน้ันไดตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงค 
  0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบน่ันวัดไดตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค 
  -1   เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันไมวัดตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค  
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     3.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึน
ไป ไดจาํนวนขอสอบท่ีผานเกณฑ จํานวน 39 ขอ แลวนํามาพิมพเปนแบบทดสอบเพ่ือนําไปใชทดลองกับกลุมประชากร 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
      1. ดําเนินการทดสอบกอนใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
จํานวน 46 คน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
      2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E จํานวน 5 ชุด ชุดละ 1 
แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง จํานวน 1 แผน/สัปดาห 
      3. หลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ครบตามกําหนด ผูวิจัยไดทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ กับกลุมตัวอยางอีกครั้งหน่ึง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

     1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ กอนและหลังการใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) กับเกณฑรอยละ 60 โดยใช
คารอยละ  

     1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ กอนและหลังการใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ใชคาเฉลี่ย และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศ หลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Eรวมกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล หลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 62.17 เมื่อพิจารณาคะแนนเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนมีคะแนนสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 จํานวน 21 คนและนักเรียนมีคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน 25 คน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศกอนและหลังเรียนดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูลกอนเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูนักเรียนทําคะแนนสูงสุดได  14 
คะแนน คะแนนต่ําสุด3 คะแนนเฉลี่ย 7.5 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.33 และหลังเรียนดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 27 คะแนน 
คะแนนต่ําสุด15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.65 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.06 แสดงใหเห็นวาหลังเรียนดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศหลังเรียน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 
5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กับเกณฑรอยละ 60 โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค พบวาหลังเรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 
ท้ังน้ีอาจเพราะวาในช่ัวโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร ครูไดใชแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
รวมกับการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการท่ีนํามาใชคือ ทักษะการทดลอง โดยทักษะการทดลองจะมีอยูใน
ทุกแผนการจัดการเรียนรู เน่ืองจากการสังเกตและทดลองสอนนักเรียนในหลากหลายรูปแบบทําใหทราบวานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนนักเรียนท่ีไมชอบลักษณะการเรียนการสอนท่ีเปนแบบการบรรยายหรือจดบันทึกเน้ือหาตามกระดานดํา 
แตนักเรียนชอบวิธีการสอนท่ีตื่นเตน สนุกสนาน สามารถเขาใจไดงาย และสามารถเปรียบเทียบใหเห็นภาพหรือจิตนาการตาม
ไดแบบชัดเจน เมื่อจัดกระบวนการเรียนสอนท่ีตรงตอความตองการของผูเรียน จึงทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรน ท่ี
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จะเขาเรียน มีความตั้งใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน สามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดมากยิ่งข้ึน จึงเปนผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 ซึ่งสอดคลองกับวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนชมรมนักวิทยาศาสตรนอยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของนางวันดี จู
เปยม (2557: 52) ซึ่งไดสรุปผลวิจัยไวดังน้ี นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงมากข้ึนซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยของ
การทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ  70  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชมรมนักวิทยาศาสตรนอย  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ครูไดสราง
แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ท่ีเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแต
ละดานโดยตรง 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศ กอนและหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบวาหลังจากท่ี
นักเรียนเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง บรรยากาศ สูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีอาจะเปนเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1  ครูไดจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ท่ีเปนการจัดการเรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทําใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง จึงสงผล
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากข้ึน สามารถจดจําไดนาน และสามารถเช่ือมโยงความรูท่ีมีอยูเดิมเขากับเรื่องท่ีเรียนตอไปไดและ
กอนท่ีจะทําการทดลองพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหผูเรียน
เรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) สืบคนขอมูลตางๆดวยตนเอง ประกอบกับนักเรียนช่ืนชอบ
กระบวนการเรยีนการสอนท่ีไดลงมือปฏิบัติมากกวาการจดบันทึกหรือการบรรยายจึงทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมาก
ข้ึน และถึงแมบางคนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไมคอยดี แตผูเรียนเปนคนท่ีมีความพยายามท่ีจะเรียนรูสิ่งตางๆ นอกจากน้ี
ครูยังมีการเสริมแรงทางบวกในการช่ืนชมผูเรียนในเบ้ืองตน เพ่ือเปนกําลังใจแกผูเรียนตอไป ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ นายคํา
รณ เจริญมาก (2553: 40) เมื่อใชจัดการเรียนรูท่ีใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนฐาน พบวา นักเรียนมีความ
กระตือรือรน  กระฉับกระเฉง  สนใจในการเรียนมากข้ึน กลาแสดงออกและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
นอกจากน้ันยังชวยใหผลการเรียนมีการพัฒนาทางดานทักษะการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  ในดานการพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง
พบวานักเรียนท้ังหมดผานเกณฑการประเมิน ดังน้ันกระบวนการสืบเสาะหาความรู จึงเหมาะสมสําหรับกระบวนการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําผลวิจัยในครั้งน้ีไปใชเปนแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนในระดับช้ันตางๆได 
 2. ครูผูสอนหรือครูประจําวิชาสามารถนําผลวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตองการใหเกิด
แกผูเรยีน ฝกใหนักเรยีนรูจักคนควาหาความรู การคิดอยางเปนระบบเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันซึ่งจะสงผลใหเด็กเปนผูใหญ
ท่ีดีในอนาคต 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรในตัวแปรอ่ืนๆ เชน เจตคติในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร และจํานวนช่ัวโมงในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
 2. ทําการศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz กับนักเรียนท่ีไดรับการ
สอนแบบปกติ 2) เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี  Augmented Reality 

และแอปพลิเคชัน Quizizz  และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตอการเรียนโดยใชสื่อการสอน

เทคโนโลยี  Augmented Realityและแอปพลิเคชัน Quizizz  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานีจํานวนนักเรียน 65 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวาง
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz สูง
กวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อการสอน
เทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอน
เทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz  พบวามีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 
  

คําสําคัญ :  Augmented Reality,  แอปพลิเคชัน Quizizz1
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Abstract 

This research aims to: 1) to compare learning achievement between students who were taught 
by using Augmented Reality and Quizizz application with normal teaching students. 2) To compare 
learning achievement before and after teaching by using media. Augmented Reality and Quizizz 
applications, and 3) to study the satisfaction of Mathayom Suksa 1 students using learning materials, 
Augmented Reality and Quizizz. Samples used in this study were 65 Mathayom Suksa 1 Students. The 
results of the study were as follows: 1) Achievement of The students who were taught by using 
Augmented Reality, and Quizizz applications were higher than the students who received regular 
instruction at the .01 significant level. 2) Taught by using Augmented Reality technology and Quizizz 
applications, the learning achievement was higher than before at the .01 significant level and 3), the 
results of the student satisfaction study on teaching using the Augmented Reality instructional media and 
the Quizizz application. The respondents were satisfied. The overall results are very high. 
 

Key words : Augmented Reality,  แอปพลิเคชัน Quizizz 

 

บทนํา 

 ปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและฉับพลันเกิดวัฒนธรรมใหมคือแบบผสมผสานขามสังคม ขามยุค เปนสังคมท่ีเปดกวาง และพยายามหาสิ่งใหมๆ ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาอันสงผลกระทบตอระบบการศึกษาทุกระดับท่ีตองจัด
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและคุณลักษณะของผูเรียนในยุคท่ีดําเนินชีวิตถูกขับเคลื่อนภายใตระบบสารสนเทศซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความเสมอภาคดานการศึกษาดวย ในการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนซึ่งพัฒนา
รูปแบบใหเหมาะสมกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนน้ันจัดวายังไมพอเพียงกับสถานการณของสังคมปจจุบัน ดังน้ัน
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางการศึกษาดานการเรียนการสอนจากการทองจําสูกระบวนการเรียนรู ท่ีผูเรียนตองคนควาหา
ความรูและสรางองคความรูโดยใชเทคโนโลยีในปจจุบัน จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการนําไปสูโลกแหงการเรียนรูดวยความ
กระตือรือรน ใฝหาความรู พึงพอใจในการเรียนรูตลอดจนการมีแรงบันดาลใจตอการเรียนรูท่ีตอเน่ืองไปตลอดชีวิต (ศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2558)  
  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิชาท่ีเนนแตเน้ือหา ทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมสนใจการเรียน สงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซึ่งในกระบวนการสอนน้ัน สื่อการสอนเปนองคประกอบสําคัญยิ่งเพราะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหการ
เรียนรูมีความคงทน แตปรากฏวาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ผูสอนสวนมากยังใชวิธีการบรรยาย 
โดยไมเห็นความจําเปนในการใชสื่อการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย และมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
นอกจากน้ีเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก็เปนปญหาหน่ึงท่ีสงผลตอสัมฤทธ์ิของนักเรียนเชนเดียวกัน 
จากท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีผานมาจะเห็นวาเด็กนักเรียนสวนใหญจะไมอานโจทยในขอสอบ ใชการเดาในการทําขอสอบ ซึ่งสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียน   จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจท่ีจะนําวิธีการสอนโดยใช Augmented Reality  

เปนตัวชวยในการจัดการเรียนการสอน และใชแอปพลิเคชัน Quizizz ในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    
 ดังน้ันจากท่ีกลาวมา จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช Augmented 

Reality  และใชแอปพลิเคชัน Quizizz เปนตัวชวยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอน
เทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอรกอนและหลังการสอนโดยใชสื่อ 
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เทคโนโลยี  Augmented Realityและแอปพลิเคชัน Quizizz  รวมถึงเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ตอการเรียนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz  ฉะน้ันผูวิจัยจึงหวังวาจะ
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี อีกท้ังเพ่ือนําความรูท่ีไดมาเปนแนวทางในการตอยอดในบทเรียนและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําได และเพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนา แกไข และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไปใน

อนาคตใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของครูผูสอนไดอีกทางหน่ึง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร ระหวาง

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz กับนักเรียนท่ีไดรับการ
สอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร กอน

และหลังการสอนโดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใช Augmented Realityและ แอปพลิเคชัน 
Quizizz  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานีจํานวน 2 
หองเรียน จํานวน 65 คน คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบยกกลุม โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.แผนการการจัดการเรียนรู คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีผูสอนจัดทําข้ึนจากคูมือครู โดยทําการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร แบงออกเปน 2 ประเภท คือแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูใชวิธีสอน
แบบปกติและแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality  และแอปพลิเคชันQuizizz  ซึ่งท้ัง 
2 แผนการจัดการเรียนรูน้ีจะใชจํานวน 10 คาบเรียนท้ังหมด 

2. Augmented Reality  คือสื่อท่ีใชในการสอนวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร 
และเปนเทคโนโลยีใหมท่ีผสานโลกแหงความจริง (Real World) กับโลกเสมือน (Virtual World) AR เปนลักษณะท่ีดูได

วิธีการสอน 

- สื่อการสอนเทคโนโลยAีugmented 

Reality และแบบทดสอบออนไลน Quizizz          

- การสอนแบบปกต ิ

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบ
ของคอมพิวเตอร 

- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช สื่ อ ก า ร ส อ น

เทคโนโลยี  Augmented Reality 
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โดยตรงและโดยออมในสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงท่ีนําภาพกราฟกของคอมพิวเตอรท้ังในรูปแบบ 3D 2D หรือวิดีโอ มาซอนทับ
เขากับฉากหลังซึ่งเปนภาพในเวลาจริง ทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน (จันทกานต สถาพรวจนา,2557) 

3.  แอปพลิเคชัน Quizizz คือ โปรแกรมท่ีใชในการทําแบบทดสอบผานเว็บไซตจากคอมพิวเตอรและแอพพลิเคช่ัน 
ท่ีเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต ผูเรียนทราบผลการสอบทันที และผูสอน ไดรับ รายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลง
เครื่องคอมพิวเตอรได (งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 
  4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ ชุดของขอคําถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชวัด
ทางการเรียนเรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร มีจํานวน 20 ขอมีลักษณะการวัดแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจ คือ รูปแบบของคําถามเปนชุดๆ ท่ีไดถูกรวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ
เพ่ือเปนการสอบถามทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชAugmented Reality  ซึ่งใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนโดยใช scale 5 ระดับ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนโดยใชแอปพลิเคชันQuizizz  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร จํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที 

     2. ดําเนินการสอนกับนักเรียนดวยสื่อการสอนเทคโนโลยี Augmented RealityและแอปพลิเคชันQuizizzระยะเวลา 8 
คาบ 
     3. หลังจากเรียนเสร็จ ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของ
คอมพิวเตอร จํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที 
     4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อการสอนเทคโนโลย ี

Augmented RealityและแอปพลิเคชันQuizizz 
      

สรุปผลการวิจัย 
    

   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการสอนโดยใช Augmented 

Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz มีคาเฉลี่ยเทากับ14.063  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.094 ซึ่งสูงกวาวิธีการ
สอนแบบปกติโดยมีคะแนนเฉลี่ย 9.273 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.226 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชวิธีการสอนโดยใช Augmented Reality และแอป

พลิเคชัน Quizizz พบวามีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.063 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.094 สูงกวาคะแนนกอน
เรียนเฉลี่ย 8.469 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.866 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

   3. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีตอสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz  อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็ญท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ประเด็น ไดแก ผูเรียนรูสึกสนุกเมื่อไดใชสื่อ
ในการเรียน ม ีรองลงมาคือสื่อชวยลดความซับซอนของเน้ือหา และผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากข้ึน  
  

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบคอมพิวเตอร โดยใชสื่อ
การสอน เทคโนโลยี Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร 
ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz กับนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนแบบปกติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test for independent samples พบวาผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             71 
 
เรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz แตกตางกับนักเรียนท่ีไดรับการ
สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อการ
สอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz  จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการ
สอนแบบปกติ ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองจากสื่อการสอน Augmented Reality เทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงและความ
เสมือนจริง เขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ ซึ่งภาพเสมือนจริงน้ันจะ แสดงผลผานหนาจอโทรศัพทมือถือ 
โดยภาพเสมือนจริงท่ี ปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที และแอปพลิเคชันQuizizz คือการทําขอสอบกอนเรียน หลัง
เรียนเพ่ือวัดผลการเรียนรู ของผูเรียน หรือจัด กิจกรรมการสอบแบบเกมเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนได อีกท้ังเปนการ
ใชเทคโนโลยีไดอยางเกิดประโยชนผูเรียนเอง ก็จะไดทราบขอมูลและประเมินตนเองไดวาไมเขาใจเน้ือหา ตรงสวนใดเพ่ือจะได
กลับไปทบทวน และทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันอีกครั้งหน่ึง เสมือนการสรางแรงจูงใจในการเรียน (งานพัฒนาสื่อผสม กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล,2016) ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ จันทกานต สถาพรวจนา และสกนธฺ 
มวงสุน (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาหนังสือเรียนท่ีใชเทคโนโลยีออดเมนตเตดเรียลริตี้ในการนําเสนอ
ภาพประกอบแบบสามมิติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชหนังสือเรียนท่ีใชเทคโนโลยีออดเมนตเตดเรียลริตี้ในการ
นําเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชหนังสือเรียนแบบปกติ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented 

Reality และแอปพลิเคชันQuizizz จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test for dependent พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizzกอนเรียนแตกตางกันกับหลังเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคือนักเรียนท่ีไดรับ
การเรียนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  เปนผลเน่ืองมาจากการใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อ Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz มีความรูเพ่ิมข้ึนในเรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิวเตอร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกอนเรียนไมเคยมีความรูเรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร จึ่งทําใหไดคะแนนทดสอบ
กอนเรียนต่ํา หลังจากผูเรียนไดรับการเรียนรูจากสื่อการสอน Augmented Reality สามารถทบทวนบทเรียนดวยตนเอง
ตลอดเวลาตามท่ีผูเรียนตองการ  เน่ืองจากสื่อ Augmented Reality ไดสรางข้ึนตามกระบวนการวิจัยคือ มีการศึกษาเน้ือหา 
วิเคราะหเน้ือหา มีการออกแบบบทเรียนใหนาสนใจ โดยการใชภาพ ประกอบในบทเรียน  ทําใหทดสอบหลังเรียนมีคะแนน
สูงข้ึน สงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  เห็นไดจากท่ีเด็กชายภาณุ (นามสมมุต)ิ ไดกลาววา “สื่อ Augmented Reality
เปนเทคโนโลยีแบบใหม ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน” และไดสอดคลองกับงานวิจัยของจิตราภรณ  
ชัยเฉลิมศักดิ์ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมรวมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริง เรื่อง อุปกรณ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ พบวา คะแนนหลังเรียนจาก
การเรียนรูดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมรวมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  นอกจากน้ีแอปพลิเคชันQuizizz เปนกิจกรรมการสอบแบบเกมเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน 
ทําใหนักเรียนตั้งใจทําขอสอบและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เห็นไดจากเด็กหญิง อามานี(นามสมมต)ิไดกลาวไววา “ หนู
ชอบมากเลยคะ กับการทําแบบทดสอบแบบน้ี สะดวกดี และทําใหเราไมเบ่ือ รูสึกอยากเรียน”   

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ท่ีมีตอสื่อการสอน
เทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz  พบวามีพบวามีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใช 
Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz ในการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็น
ความพึงพอใจรายขอพบวาประเด็นท่ีมีความพึงพอใจโดยเรียงอันดับจากมากไปหานอย 3 อันดับคือ ผูเรียนรูสึกสนุกเมื่อไดใช
สื่อในการเรียน มี สื่อชวยลดความซับซอนของเน้ือหา และผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากข้ึนตามลําดับ ซึ่งได
สอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒน มีสุวรรณ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอน รวมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบวา ผูเรียนมีความรูสึกชอบแปลกใหม และนาสนใจในการเรียน จะท่ีเรียน ผูเรียนเรียน
ดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลินไดรับความรู เน้ือหาท่ีนําเสนอมีความนาสนใจ มีประโยชน  และงานวิจัยของจันทกานต 
สถาพรวจนา และสกนธฺ มวงสุน (2556)ไดทําการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาหนังสือเรียนท่ีใชเทคโนโลยีออดเมนตเต
ดเรียลริตี้ในการนําเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ พบวาคาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือการใชงาน
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เทคโนโลยี Agument Reality ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน รองลงมาคือ การใชภาษาตัวอักษรมีความเปนระเบียบ และมี

เน้ือหามีความเหมาะสมกับวิชา  ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 การพัฒนาสื่อการเรียนรูเรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยี Augmented Reality หากนําผลการ
ออกแบบไปพัฒนาตอยอด ควรออกแบบModel เปนสามมิติ เพราะทําใหเกิดความสวยงามและเสมือนจริงยิ่งข้ึน  

1.2 ในการออกแบบสื่อ Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz  ควรศึกษาหลักการในการออกแบบและมีการ
วางแผนข้ันตอนกระบวนการผลิตใหเปนระบบ เพ่ือลดขอผิดพลาดและระยะเวลาในการผลิต เพ่ือใหเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็วและไดสื่อท่ีมีคุณภาพและคุมคาตอการผลิต 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนาขยายผลการวิจัยใหครอบคลุมทุกหนวยในรายวิชาและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตอไป 
  2.2 ควรศึกษา ออกแบบ และพัฒนาสื่อ Augmented Reality  บนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  บนแท็ปแลต เพ่ือให
สามารถใชสื่อ Augmented Reality กับอุปกรณท่ีหลากหลาย 
  2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน ทักษะแหงศตวรรษ 21 เชนทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การ
ทํางานเปนทีม ทักษะเทคโนโลยี การสื่อสาร และทักษะอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบยอยอาหารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียน และหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุด

กิจกรรม  กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) ชุดกิจกรรม  

2) แผนการจัดการเรียนรู  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( )  สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี

เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  หลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
 

 The objective of this research was to compare the achievement in science subject on digestive 

system of mathayomsuksa 2 students before and after being taught with 5E Inquiry approach with activity 

packages. The sample for the study included 40 from 2/8 classroom at Navamindarajudis Thasksin School,  

Songkhla province, during the second semester of the 2017 academic year.  The instruments  were  1)  

activity packages  2)  teaching plans  3) science learning achievement test. The collected data was 

analyzed by mean,  standard  deviation and t-test dependent. 
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3ครูวิทยฐานะชํานาญการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
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The results of the study reveal that after the students have been taught with the 5E Inquiry  

approach with activity packages, they show a higher achievement at the .05 significant level. 

 

Keywords: activity packages,  the 5E Inquiry  approach with activity packages,  science learning 

achievement 

 

บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือเครื่องใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิต

และการทํางาน  เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ  

วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณมีทักษะสําคัญในการ

คนควา  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ี

ตรวจสอบได  ผูสอนจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ

และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหาจัด กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทํา

ได คิดเปน ทําเปน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  

นักเรียนไทยสวนใหญมีรากฐานการเรียนวิทยาศาสตรมาตั้งแตเยาววัย  ซึ่งผูเรียนท่ีเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 

อยูในวัยท่ีมีอายุประมาณ 13 – 15 ป  การจัดการเรียนรูจึงควรใหตอบสนองตอความสนใจของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนได

เลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ  มุงเนนการทํางานกลุม  การสอนแบบบูรณาการ  แตการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันสวนใหญ

จะเปนแนวนามธรรมมากกวารูปธรรม  เนนการทองจํามากกวาการฝกทักษะกระบวนการคิด การเรียนการสอนมีเน้ือหามาก 

ผูเรียนขาดความกระตือรือรนขณะเรียน  สงผลใหผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ํา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ี

สงผลใหผูเรียนมีความรูท่ีไมยั่งยืน  ผูเรียนไมไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จะทําใหเกิดปญหาเมื่อมีการตอ

ยอดความรูข้ันสูงตอไป และไมสามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําไดมากเทาท่ีควร 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551: 2)  ในสวนของปญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องระบบยอย

อาหารท่ีผูวิจัยพบน้ัน  สวนใหญผูเรียนจะเรียนรูตามเน้ือหาท่ีผูสอนอธิบายใหฟง  หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากในหนังสือเรียนเทาน้ัน  

ไมมีกิจกรรมการทดลอง  และไมไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกไมอยากเรียน  

เบ่ือหนายและไมตั้งใจเรียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

จากปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรูโดยวิธีสืบเสาะหาความรู (5E) ท่ี 

ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  มีเหตุผล มุงใหผูเรียน รูจักคิด

วิเคราะหสังเคราะหแสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอมูล รูจักการแกปญหาดวยตัวเอง  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

(5E) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือการสรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา (Exploration)  การอธิบายและ

ลงขอสรุป (Explanation)  การขยายความรู (Elaboration)  และการประเมิน (Evaluation)  ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีเหมาะแก

การนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  (ศศิธร  เวียงวะลัย, 

2556: 152-153)  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม เปนสวนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  

จะชวยทําใหผูเรียนไดรับความรูพรอมกับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  ไมเกิดความเบ่ือหนาย  เมื่อมีความสนใจในวิทยาศาสตร  ก็สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูสูงข้ึนดวย 

นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู (5E) แลว ผูวิจัยไดสนใจท่ีจะนําชุดกิจกรรมมาใชประกอบ

กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ท้ังน้ีเพราะชุดกิจกรรมเปนการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆ  

ระบบเขามาผสมผสานใหกลมกลืนกัน  นับตั้งแตการเรียนรูดวยตนเอง  การรวมกิจกรรมกลุม  การใชสื่อในรูปแบบตางๆ การ
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เรียนการสอนวิธีน้ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   มีความ

กระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูและปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรไดมาก

ข้ึน และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2556: 8)   

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยเห็นวา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  จะชวยกระตุน

ความสนใจของนักเรียน  พัฒนาทักษะทางดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน

ได ผูวิจัยจึงไดจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ  จังหวัดสงขลา ท้ังน้ีเพ่ือใชพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และ

สามารถพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องระบบยอยอาหารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึ่งผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวมีการ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest -Posttest  Design) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2/1 – 2/10 จํานวน 402 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 จํานวน 40 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรง

เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

 1.  ชุดกิจกรรม  4 กิจกรรม ประกอบดวย  เกิดอะไรข้ึนกับอาหารท่ีเรากิน  โครงสรางระบบยอยอาหาร  ลําดับการ

ยอยอาหาร  และความผิดปกติของระบบยอยอาหาร 

 2.  แผนการจัดการเรยีนรู เรื่องระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 3 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 6 คาบ  

โดยจดัชุดกิจกรรมในแผนการจัดการเรยีนรูดังน้ี 

  -  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 เกิดอะไรข้ึนกับอาหารท่ีเรากินและโครงสรางระบบยอยอาหาร 

  -  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 2 ลําดบัการยอยอาหาร 

  -  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 3 ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร เรื่องระบบยอยอาหาร  โดยแบงพฤติกรรมท่ีตองการวัด

ออกเปน 4 ดาน ดานละ 5 ขอ ไดแก ดานความรู-ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใชและดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.53 – 0.73 คาอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง 0.25-0.63  และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.82 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest)  กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและหาคณุภาพแลว 

บันทึกคะแนนผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนเรียนเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  จํานวน 3 แผน แผนละ 2 คาบ รวมท้ังสิ้น 6 คาบ  

เปนเวลา 2 สัปดาห 

 3.  ทดสอบหลังเรยีน (Posttest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและ

หาคุณภาพแลว ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใชทดสอบกอนเรียน บันทึกคะแนนผลการทดลองไวเปน

คะแนนหลังเรียนเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องระบบยอยอาหาร ดวยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติทดสอบ

คาที (t-test  dependent)  ผลดงัตารางท่ี 1 

 
 

ตารางท่ี 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา  

                ความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนน

เต็ม 

กอนเรียน หลังเรียน 
t sig 

 
S.D. 

 
S.D. 

ดานความรู – ความจํา 5 1.58 0.747 4.28 0.679 17.676 .000 

ดานความเขาใจ 5 1.55 0.783 3.92 0.764 15.772 .000 

ดานการนําไปใช 5 1.58 0.747 3.45 0.597 14.420 .000 

ดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
5 1.35 0.834 3.30 0.966 11.898 .000 

รวม 20 6.08 1.966 14.88 1.828 31.676 .000 
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จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิดานความรู-ความจําสูงสดุ ( =4.28 , S.D.=0.679)  ดานความเขาใจ 

( =3.92 , S.D.=0.764)  ดานการนําไปใช ( =3.45 , S.D.=0.597) และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( =3.30 

, S.D.=0.966) ตามลําดบั  จะเห็นไดวานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารหลังเรยีน ดวยการจดัการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม   สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องระบบยอยอาหาร  หลังเรียนดวยการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  รวมกับการใชชุดกิจกรรม  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม เรื่องระบบยอยอาหาร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบยอยอาหารหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเมื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิเปนรายดาน ไดแก ดานความรู-ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการ

นําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนใน

ทุกๆดาน ดังน้ี 

1.  ดานความรู-ความจํา  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู-ความจํา หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม ( =4.28 , S.D.=0.679) สูงกวากอนเรียน( =1.58 , S.D.=0.747)  

ดานความรู-ความจําเปนดานท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ีสุด  เน่ืองจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในข้ันการสํารวจ

และคนหาดวยชุดกิจกรรม ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือทําและเรียนรูดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การทํากิจกรรม  มีความสนุกสนานในการเรียน  ซึ่งการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและจดจําได

ในระยะยาว สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2550: 17) ท่ีกลาววากระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการท่ีนักเรียน

จะตองสืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย จึงจะ

สามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน 

2.  ดานความเขาใจ  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความเขาใจ หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม ( =3.92 , S.D.=0.764)  สูงกวากอนเรียน ( =1.55 , S.D.=0.783)  เน่ืองจาก

นักเรียน ไดเรียนรูดวยชุดกิจกรรมในข้ันการสํารวจและคนหา  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ครูผูสอนคอยใชคําถามกระตุน ดูแลให

ขอเสนอแนะตางๆ ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูและทําความเขาใจดวยตนเอง   สามารถเช่ือมโยงกับองคความรูเดิมท่ี

รวมทบทวนกับครูผูสอนในข้ันการสรางความสนใจ  ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับระบบยอยอาหารมากยิ่งข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวรุง อยูยั่งยืน (2556: 34-44) พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนภาษาไทยดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาตัดสินใจ กลาแสดงออก ผูเรียนไดเรียนรูอยาง

เปนระบบ โดยนักเรียนสามารถสรางความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะแสวงหาความรูใหมในการเรียน และเกิดการเช่ือมโยง

ความรูเดิม 

3.  ดานการนําไปใช  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการนําไปใช  หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม ( =3.45 , S.D.=0.597) สูงกวากอนเรียน ( =1.58 , S.D.=0.747)  เน่ืองจาก

ครูผูสอนใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะในข้ันการขยายความรู  หลังจากท่ีนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด สรุปองคความรูท่ีได

จากการทําชุดกิจกรรม  นักเรียนนํามาเช่ือมโยงกับองคความรูเดิม  ทําใหองคความรูมีความกวางขวางมากยิ่งข้ึน  สามารถ

นําไปใชเปนฐานใหเกิดประโยชนท้ังในเน้ือหาท่ียากหรือซับซอนมากข้ึนตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรจนีย  ชูชวย

สุวรรณ (2552: 83) พบวาเมื่อใชแบบฝกทักษะพัฒนาการเช่ือมโยงความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนการทบทวน

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ความรู เช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ทําใหฐานองคความรูมีความกวางขวางมากข้ึน สามารถนําไปใชในการตอยอดใน

ระดับสูงข้ึนไป 

4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการนําไปใช  หลังเรียนดวยการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม ( =3.30 , S.D.=0.966) สูงกวากอนเรียน ( =1.35 , 

S.D.=0.834)  สังเกตไดจากนักเรียนมีการทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมดวยตนเอง  เสริมสรางทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในหลายๆดานจากการใชชุดกิจกรรม เชน การสังเกต การคํานวณ การวัด การตั้งสมมติฐาน การลงความเห็นจาก

ขอมูล ฯลฯ  เมื่อผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองจะชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดดีข้ึน  ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จิราภรณ  กาลนิล (2552: 69) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีกระบวนใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู มี

การแสวงหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนได  แตอยางไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เปนดานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยนอยท่ีสุด  เน่ืองจากดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนดานท่ี

ตองอาศัยประสบการณและความเช่ียวชาญของผูเรียน  ซึ่งเวลาในการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู  กําหนดไว 6 

ช่ัวโมง  ซึ่งอาจไมเพียงพอใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนเกิดความเช่ียวชาญได 

  การจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) มีลักษณะเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรู

ดวยตนเอง  สรางองคความรูใหมและสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรูเขากับประสบการณหรือความรูเดิมไดอยางเหมาะสม  

ผูเรียนมีความกระตือรือรนเกิดความอยากรูอยากเห็นและสนุกสนานตอการเรียน  จากการตรวจสอบความรูเดิมทําใหครู

คนพบวานักเรียนตองเรียนรูอะไรกอนท่ีจะเรียนเน้ือหาน้ันๆ  นักเรียนจะสรางองคความรูใหมจากฐานความรูเดิม  สอดคลอง

กับแนวคิดของ ภพ  เลาหไพบูลย (2552:14)  ท่ีกลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ชวยใหนักเรียนมีโอกาสฝกความคิด

และการกระทํา  ทําใหผูเรียนเกิดระบบการคิดและแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหความรูคงทน และถายโอนความรู  

นําไปใชในสถานการณใหมได  จึงสงผลใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเน้ือหาท่ีกําหนดไดมาก

ข้ึน ทําใหวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพักตรผกา  ศรี

สวาง  (2558: 419-436)  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 5E สูงกวาการสอนแบบปกติ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรายุทธ  อิสระสุข (2557: บทคัดยอ)  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหา

ความรู (5E) และการจัดการเรียนรู แบบปกติมีผลฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ

การใชชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ัน  ชุดกิจกรรมจะเปนสื่อประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ

สนใจและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย  

สนองความตองการระหวางบุคคล สงเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน  ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียนไดกระบวนการตางๆ ได

พิสูจน ทดสอบ และเห็นผลดวยตาของตนเอง  ทําใหเกิดการเรียนรูไดดี จดจําและเขาใจไดนาน  นอกจากน้ันนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน (ทิศนา  แขมมณี. 

2552:28)  ซึ่งสอดคลองกับวาสนา  น่ิมพระยา  (2559:393-401) ไดศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชชุดการ

สอนประกอบท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และจากแบบวัดเจตคติ 5 ระดับหลังเรียน พบวาเจตคติตอ

วิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 

  จึงกลาวไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  รวมกับการใชชุดกิจกรรม  เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เนนพัฒนาการทางดานสติปญญาของนักเรียน  นักเรียนไดสรางความรูแบบกระบวนการ  เกิดจากการใชทักษะในการสราง

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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แนวความคิด นักเรียนมีศักยภาพทางดานสติปญญาและมีความสามารถในการแกปญหามากข้ึน  ทําใหการเรียนวิทยาศาสตร

ในหองเรียนไมไดเปนการเรียนแบบการจดจําและเปนนามธรรมเทาน้ัน  แตเปนการสงเสริมใหวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีจับตองได 

เปนรปูธรรม  นักเรียนเขาใจ สามารถเช่ือมโยงความรูจากการลงมือปฏิบัติและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยาง

แทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดย

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  รวมกับการใชชุดกิจกรรม  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  ผูสอนท่ีจะจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  ควรมีเวลาในการ

เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ศึกษาเน้ือหา วางแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  

และกําหนดเวลาใหละเอียด ชัดเจนทุกข้ันตอน 

 2.  ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  แตละข้ันตอน ครูควรคอยดูแล

นักเรียน คอยใหคําปรึกษาอยางท่ัวถึง  ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเองทุกข้ันตอน รูจักการใหเหตุผลและการแกปญหา 
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ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะท่ีมีตอคะแนนพัฒนาการและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

The Results of STAD Instructional Learning were Combined with the Skill-Based 

Exercises on the Developmental Scores and the Student's Decimal and Fractional 

Learning Achievement Mathayom 1 at Phatthalung School Phatthalung Province. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝก

ทักษะ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องทศนิยมและเศษสวน2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการเรียนรูหลังจากการทําแบบฝก

ทักษะในแตละครั้งของนักเรียนเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง

ทศนิยมและเศษสวน ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 

หอง 189 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 จํานวน 48 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียน

เปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใช

แบบฝกทักษะ จํานวน 14 แผน โดยใชเวลาในการสอน 14 ช่ัวโมง และแบบทดสอบหลังเรียน สถิติท่ีใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และ

คะแนนพัฒนาการและไดรับระดับกลุมการยกยองในระดับดีมาก รอยละ 40 

คําสําคัญ: วิธีการสอนแบบ STAD  แบบฝกทักษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนพัฒนาการ 
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2ครูชํานาญการ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
3อาจารยประจาํภาควิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the effect of STAD instructional learning were 

combined with the skills-based exercises. 2) to study the development of learning from  theskills-based 

exercises scoreswhen taught withSTAD instructional learning were combined with the skills-based 

exercisesin decimal and fractions lesson. The population were7th grade students, 189 students of 4 

classes,Phatthalung School,Phatthalung Province. The samples were 48 students selected with simple 

random sampling using the classroom as a random unit. The instruments used in this research were 14 

lesson plans with 14 hours instruction and theachievement post-test. The data analyzed by percentage, 

mean, standard deviation and one-sample test for the mean.The results were 1) the 

students’achievement higher than 50 percent, according to the hypothesis. 2) The students’ 

development of learning are in very good level 40 percent. 

Keyword: STAD teaching methods, Exercises, Achievement, Developmental points 
 

บทนํา 

 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนผลสืบเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรตาง ๆ 

สังคมปจจุบันจึงเปนสังคมท่ีใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและเปนสังคมของขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศมากข้ึน ระบบ

การศึกษาปจจุบันชวยพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ รูจักติดตามขอมูล ขาวสาร วิทยาการใหม ๆ รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจ ใหเหตุผลและแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค มีความสามารถและทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับยุคศตวรรษท่ี 21 คนท่ีจะประสบ

ความสําเร็จในชีวิตจะมีเพียงความรูอยางเดียวคงจะไมเพียงพอ  แตตองมีทักษะในการแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรคหาสิ่งท่ี

แปลกใหมควบคูกัน (Shinn, 2004) 

 ดังน้ันการจัดการศึกษาซึ่งถือเปนการเตรียมพรอมในการสรางคนใหมีศักยภาพ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง พัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินชีวิตไดอยางดีและมีความสุข ซึ่ง

ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองดวย ดังจะเห็นไดจากการปฏิรูปการศึกษาในป 2542 ท่ีเนนใหเห็น

ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาทักษะการคิด และทักษะตาง ๆ ใหกับผูเรียนอยาง

เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) จึงกําหนดใหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปน

หลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถใน

การสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยกําหนดความสามารถดานการคิด ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:ความนํา) อีกท้ังยังตอง

ยึดการศึกษาท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว

การจัดการศึกษา มาตรา 22 ท่ีระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เต็มศักยภาพ” การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงมีสวนสําคัญยิ่งท่ีจะชวยในการพัฒนาทักษะการคิด และศักยภาพ

ของผูเรียนใหสูงข้ึน เพราะดวยวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีฝกกระบวนการคิด ฝกการแกปญหา สงเสริมความมีเหตุผล มี

ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค มีระบบระเบียบในการคิด และชวยพัฒนาศักยภาพแตละบุคคลใหเปนคนท่ีสมบูรณ ดังเห็น
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ไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดสะทอนถึงความสําคัญของ

คณิตศาสตรท่ีเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตร 

 ดวยความสําคัญของคณิตศาสตรดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   จึงได

กําหนดใหมีกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งวิชาคณิตศาสตร เปนศาสตรท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขสถานการณไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณท้ังดานรางกายและจิตใจ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และ

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551:1) 

 แบบฝกทักษะ เปนสื่อหรือนวัตกรรมท่ีจําเปนอยางหน่ึง ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผล อีกท้ังยังสามารถชวย

ในการฝกทักษะผูเรียนไดดี ซึ่ง สลาย ปลั่งกลาง (2552: 31-32) กลาววา แบบฝกหัดหรือแบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียน

การสอนท่ีใชสําหรับใหผูเรียนฝกความชํานาญในทักษะตาง ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีฝกและสามารถนําทักษะไปใช

ในการแกปญหาได 

 ดวยความสําคัญขางตนน้ีในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยไดมีโอกาสสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จํานวน 3 หอง พบวา นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลท้ังภายในหองเรียน และระหวางหองเรียน นักเรียนแตละคนมี

ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6, 1/9 และ 1/11 นักเรียนสวนใหญมี

ความสามารถในการเรียนรูคอนขางออน และมีปญหาเก่ียวกับความสนใจ และความตั้งใจในการเรียน จึงทําใหผลการเรียนของ

นักเรียนท่ีออกมาคอนขางต่ํา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวามีแนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร ซึ่งการจัดการเรียนรูท่ีจะชวยให

นักเรียนกระตือรือรน และตั้งใจในการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึนน้ันมีหลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีผูวิจัยไดนํามาทดลองใชในการจัดการ

เรียนรูแบบกลุม คือการสอนแบบ STAD โดยจะนําแบบฝกทักษะเขามาเปนสื่อรวมดวย ซึ่งวิธีการสอนดังกลาวเปนวิธีการสอน

แบบกลุมท่ีจะคละนักเรียนท่ีมีผลการเรียนท้ัง เกง กลาง และออน อยูกลุมเดียวกัน ชวยเหลือกันในการเรียน และการทําแบบ

ฝกทักษะ เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง และการชวยเหลือกันภายในกลุมกอนท่ีจะถามครู ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการ

เรียนรู 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันสอน ข้ันตอนท่ี 2 ทบทวนความรูเปนกลุม ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบยอย ข้ันท่ี 4 หาคะแนน

พัฒนาการ และ ข้ันท่ี 5 ใหรางวัลกลุม (ขัณธชัย  อธิเกียรติ, ธนารักษ  สารเถ่ือนแกว) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจทํา

การทดลองจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ วาสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หรือไม อยางไร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การจัดการเรยีนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD 

รวมกับการใชแบบฝกทักษะ 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

2) คะแนนพัฒนาการของการทําแบบฝกทักษะในแตละครั้ง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการเรยีนรูหลังจากการทําแบบฝกทักษะในแตละครั้งของนักเรียนเมื่อไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. หลังจากการจดัการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะแลว ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรยีน  เรื่องทศนิยมและเศษสวน ไดสูงกวารอยละ 50 

2. หลังจากการจดัการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะแลว พัฒนาการ 

ของนักเรียนหลังจากการเกบคะแนนในแตละครั้งอยูในเกณฑด ี
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลจากการทดสอบหลังการจดัการเรียนรูเพียงอยางเดียว 
โดยมีแบบแผนการวิจัย ดังน้ี 

2E group X O- -  

 E group-  หมายถึง  กลุมทดลอง 

 X   หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝก 
   ทักษะ 
 2O   หมายถึง  การวัดผลหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูดวยการสอนแบบ STAD รวมกับ 

   การใชแบบฝกทักษะ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หอง รวมท้ังสิ้น 189 คน โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 

จํานวน 48 คนไดจากการสุมอยางงายโดยการจับสลาก 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจยัครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

 1) แผนการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษสวน โดย

จัดการเรียนการสอนเปนกลุม ใหนักเรียนแบงหนาท่ีและชวยกันศึกษาใบความรูเพ่ือนํามาใชในการทําแบบฝกทักษะ 

 2) แบบฝกทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษสวน อยูในรูปของเอกสารท่ีประกอบไปดวยใบความรู แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ พรอมท้ังเฉลยแบบฝกหัดและแบบทดสอบทุกชุดในแบบฝกทักษะ 

 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทศนิยมและเศษสวน เปนขอสอบชนิดถูกผิด จํานวน 8 ขอ และ

อัตนัย จํานวน 6 ขอ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1) ดําเนินการสอน เรื่องทศนิยมและเศษสวน ตามแผนการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใช

แบบฝกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 

 2) วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน หลังการจดัการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับ

การใชแบบฝกทักษะ 

 3) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน หลังการจดัการ เรียนรูดวย

วิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน วิเคราะหขอมลูเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย

โดยใชโปรแกรม R ซึ่งสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลีย่  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบทีแบบกลุม

ตัวอยางกลุมเดียว   

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ ท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและ

คะแนนพัฒนาการ เรื่องทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผูวิจัยสามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรอยละของการไดรับการยกยองของนักเรียน 

ระดับกลุมไดรับการยกยอง รอยละ 

ดีท่ีสุด 11 

ดีมาก 40 

ดี 20 

ไมไดรับการยกยอง 29 

รวม 100 

         

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง 

ทศนิยมและเศษสวน สวนใหญไดคะแนนพัฒนาการและไดรับระดับกลุมการยกยองในระดับดีมาก รอยละ 40 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับเกณฑรอยละ 50  

การทดสอบ x  . .S D  t  df  p value−  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11.19 5.63 13.77 47 0.01 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง ทศนิยม

และเศษสวน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 11.19 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

5.63 ผลการทดสอบ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ ท่ีมีตอคะแนน

พัฒนาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัด

พัทลุง สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี คะแนนพัฒนาการและระดับกลุมการยกยองของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวย

วิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษสวน ในระดับดีท่ีสุด ดีมาก ดี และไมไดรับการยก

ยอง คิดเปนรอยละ 11,  40, 20 และ 29 ตามลําดับ เมื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

เทากับ 11.19 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.63 คะแนน และเมื่อทดสอบคา t-test พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เรื่องทศนิยมและเศษสวน สูงกวาเกณฑ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการ

วิจัยท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะสามารถชวยใหนักเรียน 

เรียนรูและเขาใจเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน เพ่ิมมากข้ึน อาจเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบกลุม โดยธรรมชาติของเด็ก

นักเรียนกลุมน้ี จะมีความรับผิดชอบการทําแบบฝกทักษะคอนขางนอย จึงทําใหเกิดการเรียนรูไมดีเทาท่ีควร แตเมื่อใช

กระบวนการทํางานเปนกลุม นักเรียนภายในกลุมไดชวยกันทําแบบฝกทักษะ มีความสุขในการชวยกันทําแบบฝกหัด มีความ

กระตือรือรนในการทําแบบฝก สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน ทําใหซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิภา 

ภูมาก (2553) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของเพ็ญศิริ ศรีชมพู (2558) ท่ีไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความนาจะเปน โดยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของวชิ

ราภรณ ชํานิ (2555)  ไดทําการศึกษาผลของการใชแบบฝกท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทย

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของ

นักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชแบบฝก เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. นําวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะไปใชจัด กิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. นําวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะไปใชจัด กิจกรรมใหสอดคลองกับ

เน้ือหา เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษากลุมตัวอยางมากกวา 1 กลุม 

 2. ควรมีการทดสอบท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON IMMUNE SYSTEM TOPIC ON FUNDAMENTAL 
SCIENCE OF MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS BY USING COOPERATIVE LEARNING STAD 

PROCESS 
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         นุชนาฏ  ใจดํารงค2                                                         Nutchanat Jaidamrong2    

         กาญจนา ดําเกลี้ยง3            Kanchana Damkleang3 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4/10 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 
40 คน โดยการสุมตัวอยางแบบสุมกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง 
ระบบภูมิคุมกัน การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ    ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีความแตกตางกัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ STAD มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65 และมีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ  
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Abstract 
 

 The purpose of this research were to 1) compare the learning achievement before and after 
learning in science of mathayomsuksa four students using the STAD learning management system. 2) to 
study students' STAD study group. The samples used in this study were the Mathayomsuksa 4/10 
students Woranari Chaloem School, Songkhla province, studying in the first semester of academic year 
2016. One room, 40 students, was acquired by the group selection. The instrument used in the research 
was STAD teamwork learning test. Learning Management Plan using STAD Learning Management Package. 
Unit 3 Immune System The results of this study were as follows: The mean of standard deviation The 
results of the research were as follows: 1) Basic science learning achievement Before and after learning 
about the immune system. The students' 
 The study was conducted by using STAD collaborative learning management. The post-learning 
achievement score was higher than the pre-achievement achievement score. At the .01 level of 
significance 2) Satisfaction with Basic Science Course on Immune System The results of this study were as 
follows: 1. The students' The study was conducted by using STAD collaborative learning. The mean () was 
4.74 and the standard deviation (S.D.) was 0.65 and the satisfaction was at the highest level. 
 
Keywords : Cooperative Learning STAD Process Learning Achievement Satisfaction 

 

บทนํา 
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งในโลกยุคปจจุบัน เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ทุกๆ ดานซึ่งเก่ียวโยงและสัมพันธกัน ทําใหมนุษย     ในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในการดําเนินชีวิต เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทําใหทุกคนในสังคมได
พัฒนาวิธีคิดใหเปนเหตุเปนผล คิดอยางสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะในการคนควาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ สามารถแกไข
ปญหาไดอยางมีระบบ สามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลและสามารถตรวจสอบหาคําตอบได วิทยาศาสตรจึงเปนสังคมใหมท่ี
ควรเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับ   การพัฒนาใหรูลึกซึ้งในวิทยาศาสตร เพ่ือใหเขาใจในโลกธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหปจจุบันไดมีหลายประเทศท่ีมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษยให
เพ่ิมขีดความสามารถเทียบเทาและแขงขันกับตางประเทศได และท่ีสําคัญอยางยิ่งวิทยาศาสตรชวยใหทุกคนคิดอยางมีเหตุมีผล 
ทําใหการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1-2) 

วิชาวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญตอชีวิตของประชาชนพลเมืองในปจจุบันเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเปน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา นอกจากจะพัฒนาในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ เกษตร และอุตสาหกรรม จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาดาน
การศึกษาดวย เพ่ือใหเด็กนักเรียนท่ีจะเปนพลเมืองตอไปในวันขางหนาเปนบุคคลท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรดีพอท่ีจะอยู
ในยุควิทยาศาสตรปจจุบันได ดวยเหตุน้ีกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงเปนสาระอยางหน่ึงในการพัฒนาประเทศ 
(ลออ แสนศักดิ.์ 2531 : 27) ควรจัดระบบการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษาใหทันสมัยมีสัดสวนการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเพียงพอ หลากหลาย ผสมผสานระหวางความรู ทักษะ และประสบการณ
สอดคลองกับสภาพปญหาของทองถ่ินและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหแกปญหา
อยางเปนระบบ มีเหตุผลเปนวิทยาศาสตรและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ปจจุบันน้ีไดตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร
โดยใหกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ข้ึน โดยมีหนาท่ีคนควาและ
วิจัยหลักสูตรและรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับต่ํากวาอุดมศึกษา เพ่ือใหเหมาะสม 
กับความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรในปจจุบัน (ลออ แสนศักดิ.์ 2531 : 27-28) 
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จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 ซึ่งเปนนักเรียน   ท่ีถนัด
ทางดานภาษาและไมชอบวิชาวิทยาศาสตร ทําใหการเรียนในชวงท่ีผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรน้ัน ครูจะจัดนักเรียนน่ังเปนกลุมตามเลขท่ีการทํางานกลุมของนักเรียนมี
ลักษณะตางคนตางทํา ขาดความรับผิดชอบในงานสวนรวมไมมีการปรึกษาหารือกัน นอกจากน้ียังพบวานักเรียนสวนใหญไมมี
การหมุนเวียนบทบาทหนาท่ีในการทํางาน ถาใครทําหนาท่ีใดก็จะทําหนาท่ีน้ันไปตลอดโดยเฉพาะในการปฏิบัติกิจกรรมทดลอง 
นักเรียนท่ีเรียนเกงสวนมากจะเปนผูมีบทบาทหรือเปนผูทํางานกลุมแตเพียงผูเดียว สวนนักเรียนท่ีเรียนออนจะไมคอยมี
บทบาทเทาท่ีควร จึงทําใหนักเรียนเหลาน้ีขาดความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ไมพรอมท่ีจะเรียน 
ขณะเรียนมักจะพูดคุยหยอกลอเลนกัน หลับขณะครูสอน งานกลุมไมมีสง ไมกลาถามหรือแสดงความคิดเห็นขาดความเช่ือมั่น
ในตนเอง 

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาคนควาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Devisions) มี
ความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการท่ีเหมาะสมวิธีการหน่ึง
ตามแนวคิดของ Constructivism ท่ีใชในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร กลาวคือ ขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุม
จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชิกของกลุมเปนอยางดี เน่ืองจากแตละคนมีวัยใกลเคียงกันทําใหสามารถ
สื่อสารกันไดเปนอยางดี ซึ่งจะแตกตางจากการสื่อสารกับครู  การเรียนแบบรวมมือกันจึงเริ่มตนจากการแบงนักเรียนออกเปน
กลุมยอย แตละกลุมมีสมาชิกในจํานวนท่ีพอเหมาะ (3-4 คน) เมื่อเริ่มการเรียนการสอนนักเรียนจะตองฝกตนเองใหมี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรมกลุมได (กรมวิชาการ. 2544 : 13) ถาดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา การตัดสินใจ 
การแสวงหาความรูใหม การยอมรับซึ่งกันและกัน และการสื่อความหมาย สิ่งดังกลาวจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข      
พรอม ๆ กับการพัฒนาความดีงาม ความรู และความสามารถไปดวยกัน (กรมวิชาการ. 2544 : 43) Slavin  (วาสนา ไตร
วัฒนธงไชย.2543 : 25 ; อางอิงมาจาก Slavin. 1987 : 4) ไดใหความเห็นไววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีสอนท่ีให
นักเรียนเปนกลุมเล็ก สมาชิกกลุมโดยท่ัวไปมี 4 คน และมีความสามารถแตกตางกันประกอบดวยนักเรียนท่ีเรียนเกง 1 คน 
นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนท่ีเรียนออน 1 คน นักเรียนแตละคนจะตองชวยเหลือเพ่ือนท่ีอยูในกลุมเดียวกันใน
การเรียนหรือทํากิจกรรมตางๆ สมาชิกกลุมจะไดรับรางวัล     ถากลุมทําคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งจะสงผลทําใหผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดังท่ี Slavin (เสรี ถุนนอก. 2542 : 35 ; อางอิงมาจาก Slavin. 1987 : 86-90) ไดทําการศึกษา
วิจัยพบวา หองเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาหองเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ 
สวนงานวิจัยในประเทศไทยน้ันก็ไดมีการนํากิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมาใชในการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดังเชน 
ในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ซึ่งก็พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย บุญทองโท (2540), วาสนา ไตรวัฒนธงไชย 
(2543), วรนารถ เถ่ือนคํา (2539), กมลวรรณ โพธิบัณฑิต (2543) และสุริเยศ ก่ิงมณี (2547)  ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนแลว ยังชวยพัฒนาทักษะ ความเขาใจในรายวิชา และ ความคงทนในการเรียนรู ชวยใหนักเรียนมี
วินัยในตนเอง เกิดความมั่นใจในการเรียน และรูสึกสนุกสนานตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมเพ่ือนดีข้ึน เกิดความรวมมือกันในการทํางานกลุมและมีความรูสึกรักเพ่ือนมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 
 
 

   
 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แผนแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบเตรียมการวิจัย (Pre – Experrimental Research) แบบกลุมเดียวมีการวัดกอน

และหลังทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) โดยมีการวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนหลังจากน้ันทําการทดลองโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  และวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนพรอมใหนักเรียนทําแบบวัดความ  พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวน 9 หอง 
รวมจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 450 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวน 40 คน ไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ระบบ
ภูมิคุมกัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
20 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.50 และแบบประเมินความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 
 วิธีการเก็บขอมูล ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบภูมิคุมกัน จากน้ันดําเนินการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 ท่ีเปน
กลุมตัวอยาง ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD หลังจากการทดลองใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ฉบับเดิม พรอมใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีตอการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 
 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4/10 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD กอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และความพึงพอใจของนักเรียน   ท่ีมีตอการ
จัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD โดยใชการทดสอบคาที แบบไมอิสระ (t-test for dependent group)  

                                       

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ STAD 
เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน รายวิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือ STAD เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน 
รายวิชา วิทยาศาสตร พ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/10 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีความแตกตางกัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
เรื่องระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ STAD มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1) สมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 

ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
STAD มีความแตกตางกัน  

จากการศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และความพึงพอใจ เรื่องระบบภูมิคุมกัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD พบวา 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/10 กลุมตัวอยาง ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 6.09 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.10 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
(Posttest) มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 13.23 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.71 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มี
ผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.33 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบสถิติที (t-test) แบบไมอิสระ 
(Dependent) ไดคา t เทากับ 12.04 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีความแตกตางกัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเน่ืองจากวานักเรียนมีความเขาใจและทําคะแนนกลุมไดดี ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ อทิติยา สวยรูป (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “คอมพิวเตอร
เบ้ืองตน ดวยการสอนแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1” ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียนอยางชัดเจน มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม โดยรวมอยูในระดับ มาก ( X = 
4.43, S.D.= 0.50) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมา จึงเปนการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่งพบวา หลังจากนักเรียนไดรับการสอนโดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เรื่อง ระบบภูมิคุมกันแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2) สมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 2 ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก จากการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ใชแบบประเมินความพึง
พอใจ 5 ระดับ หลังเรียน พบวา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/10 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีคาเฉลี่ย ( X ) 
เทากับ 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65 และ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา
แบบสอบถามความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 คือ นักเรียนภูมิใจท่ีคะแนนกลุมเปนผล
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จากความพยายามของนักเรียนภายในกลุมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.90 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.37 มีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 คือ นักเรียนคิดวาการเรียนวิทยาศาสตรน้ันไมยากถาครูจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD           มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.40 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด และลําดับท่ี 3 คือ การอธิบายบทเรียนหรือแบบฝกหัดใหเพ่ือนในกลุมฟงทําใหผูอธิบายมีความเขาใจดีข้ึน มีคาเฉลี่ย     
( X ) เทากับ 4.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.42 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเน่ืองจากนักเรียนสนใจท่ีจะมี
สวนรวมกับเพ่ือนๆมากกวางานเดี่ยว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญ พฤกษชาต  
(2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รายวิชา เคมี 5 
(ว33221) โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เรื่อง เคมีอินทรีย”ผลวิจัยพบวา จากผลการศึกษาพบวา
เรียนการสอน เรื่อง เคมีอินทรียมีประสิทธิภาพเทากับ 81.19/84.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว จากการวิเคราะหทางสถิติ
ดวยการทดสอบ (t-test Dependent Sample) ดวยโปรแกรม SPSS พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก
ไดรับการเรียนโดยใชกระบวนการจัด การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยท่ีระดับความพึงพอใจของผูเรียน ท่ีมีตอการเรียนดวยจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เรื่อง เคมีอินทรีย มีคาเฉลี่ย 
4.38 คะแนน จากคะแนน สูงสุด 5 คะแนน ซึ่งเทียบเปนความพึงพอใจท่ีอยูในระดับมาก 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เรื่อง
ระบบภูมิคุมกัน มีความพึงพอใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรนํากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิจัยในดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค ความสามารถทางอารมณ เพ่ือศึกษาวาเทคนิคน้ีเกิดผลกับตัวแปรอ่ืนมากนอยเพียงใด 
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคอ่ืน เชน เทคนิคกลุมแขงขัน เทคนิคจิ๊กซอร เปนตน 
3. อาจจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยเทคนิคอ่ืน ๆและสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุนความสนใจเรียน

และความพึงพอใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสูงข้ึน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ

หองเรียนกลับดาน กับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกติรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน และ3) เพ่ือศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลัง
ศึกษาประจําภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หอง จํานวน 76  คน ไดมาดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม
อยางงาย (Simple random sampling) โดยกําหนดหองเรียนเปนหนวยในการสุม  โดยเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 
37 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 39 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียน
กลับดาน แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนปกติ สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับท่ีสูง  

 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน, ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

 

 

 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3อาจารยหมวดการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4อาจารย ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

This research aims to: 1) to compare the learning achievement between using flipped classroom 

instruction and normal classroom instruction of the course D112121 Design and Technology of 

Mathayomsuksa 4 Students, Demonstration School, Prince of Songkla University 2) To study the 

satisfaction of the students who have been taught by using flipped classroom and 3 ) To study 21st 

century skills in computer and information technology and communication. The sample consisted of 76 

students in the second semester of the academic year 2016. The sample was randomly selected by 

simple random sampling. Random The experimental group consisted of 37 people and 39 control groups. 

Research tools consisted of Lesson plan for flipped classroom and normal classroom, Video tutorials, 

Achievement test, Satisfaction Assessment Form And 21st Century Skills Assessment in Computer and 

Information Technology and Communication. 

The research found that Students who have been taught by using flipped classroom have the 
higher achievement than the normal classroom. The level of satisfaction was high level and the 21st-
century skill in computer and information and communication technologies are at a high level. 

Keywords: flipped classroom, 21st-century skills in computer and information and communication 

technologies.
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บทนํา 

ปจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคกาลเวลา ความเจริญกาวหนาในทุกๆดานของมนุษยกําลังกาวไป
ขางหนาพรอมๆ กับเทคโนโลยี จึงกลาวไดวา เปนชวงเวลาท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วและมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน จึงทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และกาว
พรอมๆกับเทคโนโลยี และการปฏิรูปการเรียนรูเปนหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา และครูผูสอนก็เปนหัวใจหลักท่ีสําคัญ
ในการปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนและพรอมท่ีจะรับมือกับ
ปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึน หนาท่ีท่ีสําคัญของผูสอน คือ หาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน สาระเน้ือหา บริบท โรงเรียน และ
บริบทชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู เพ่ือใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบรูจริง ดังคํากลาวของ 
วิจารณ พานิช (2555 : 7) ท่ีกลาววา การเรียนรูในยุคใหมตองเรียนใหเกิดทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทําให
นักเรียนทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงของโลกปจจุบัน อีกท้ังนักเรียนสามารถรับมือตอสภาวะการแขงขันท้ัง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทําใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน  

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานก็นับเปนการจักการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีกาวทันยุคสมัยและ
ทําใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีตองการยกระดับการศึกษาใหมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติจริง (active learning) ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล และเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ของตนเอง สรางองคความรูดวยตนเอง เกิดการลงมือปฏิบัติ เนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ และสมรรถนะท่ีเกิดกับ
ตัวนักเรียนเพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, 2558 : 1) การจัดการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานเปนวิธีการสอนแบบใหมท่ีจะเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมๆ ท่ีนักเรียนจะตองมาน่ังฟง
ครูผูสอนอธิบาย หรือทําตามครูผูสอน การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานมีหลักการสําคัญ คือนักเรียนจะตอง
เรียนรูหัวขอดวยตัวเองจากแหลงตางๆ ไมวาดวยเอกสาร หนังสือ วีดีทัศน หรือแหลงอ่ืนๆ ท่ีเขาถึงขอมูลไดกอนเขาหองเรียน 
และเมื่อเขาหองเรียนนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการแกโจทย และแกปญหาตางๆในหองเรียนได นักเรียนจะสามารถ
เขาใจในเน้ือหาไดชาเร็วตามความสามารถของตนเอง ซึ่งสงผลใหการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะนักเรียนมี
ความพรอมเมื่อเดินเขาหองเรียน   

การจัดการเรียนการสอนปจจุบัน จะเห็นวาเน้ือหาของแตละรายวิชามีจํานวนมากท่ีนักเรียนจะตองเรียนซึ่งไม
สอดคลองกับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีอยางจํากัด ซึ่งจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ท่ีผูวิจัยสอนน้ัน เปนวิชาท่ีนักเรียนจะตองเรียนท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ พบวานักเรียนไมเขาใจในเรื่องเน้ือหาท่ีตัวเองเรียน และนักเรียนไมสามารถจะท่ีปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนดเมื่อถึงคาบ
ปฏิบัติ อาจเน่ืองมาจากนักเรียนเคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบปอนความรูในหองเรียนมากกวาเรียนรู หรือหาขอมูล
ดวยตัวเองกอนเขาหองเรียน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต่ําลง  

ท้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาและพบวาการจัดการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดาน จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในความหมายของสิ่งท่ีเรียนไดอยางชัดเจนตรงตามท่ีผูสอนตองการ และชวยลด
ระยะเวลาในการเรียน เน่ืองจากนักเรียนเรียนรูดวยตัวเองกอนเขาคาบเรียน ท้ังยังชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรูอีกดวย 
โดยผูวิจัยมีความคาดหวังวาการจัดการเรียนการสอนในครั้งน้ีจะเปนหนทางการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ง 
31121 การออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีดีข้ึน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบหองเรียนปกติรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
3. เพ่ือศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียน

การสอนแบบหองเรียนกลับดาน  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีกําลังศึกษาประจํา
ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 5 หอง นักเรียนจํานวน 190 คน (งานทะเบียนและสถิติโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2560) 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีกําลังศึกษาประจํา
ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หอง จํานวน 76  คน ไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบยกกลุม โดยกําหนด
หองเรียนเปนหนวยในการสุม  โดยเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 37 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 39 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนกลับดาน จํานวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที 
2. แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนปกติจํานวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที 
3. สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยี   

เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Flash ซึ่งจะอัพโหลดผานระบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ของ
โรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 
 
 
 

วิธีสอน 2 วิธี      

-การจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ

หองเรียนกลับดาน 

-การสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตน 

 
ตัวแปรตาม 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     ความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การแบบหองเรียนกลับดาน 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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เคร่ืองมือท่ีใชวัดตัวแปรตาม  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การสราง

ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Flash มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีการรตรวจสอบ
คุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา ความยากงาย อํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นแบบ KR20 

2. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการแบบหองเรียนกลับดาน มีลักษณะเปนแบบ Rating scale 5 
ระดับ จํานวน 11 ขอ มีการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมั่นโดยใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค 

3. แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีลักษณะเปน
แบบ Rating scale 5 ระดับ จํานวน 11 ขอ มีการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมั่นโดยใชการ
วิเคราะหสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน  
2. สรางแผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนกลับดาน และแผนการสอนสําหรับหองเรียนปกติจํานวน 6 คาบ 

คาบละ 50 นาที ท้ังสองแผน จากน้ันนําแผนการสอนท่ีสรางข้ึนใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจแกไขความถูกตอง ความครอบคลุม 
ความเหมาะสมของการจัดการเรียน และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากน้ันนํามาปรับปรุงกอนใชจริง 

3. สรางสื่อวิดีโอท่ีใชในการประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว
ดวยโปรแกรม Flash 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การสราง
ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Flash ตามตารางวิเคราะหขอสอบ (test blue print) เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ  

5. สรางแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการแบบหองเรียนกลับดาน และแบบประเมินทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 11 ขอ มีลักษณะเปนแบบ Rating scale 5 
ระดับของลิเคิรท 

6. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Flash 
หลังจากน้ันเก็บการรวบรวม โดยกลุมทดลองจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน และกลุมควบคุมจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ โดยใชเวลาในการสอนท้ังหมด 6 คาบ 

7. ผูวิจัยทําการทดสอบหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองกลับดาน และเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยนักเรียนจะเปนผูประเมินดวยตัวเอง สวนแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครูผูสอนจะเปนผูประเมินหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน แลวนํา
ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดาน

รายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พบวาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานพบวาเฉลี่ย

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.99, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจรายขอพบวา นักเรียน
สามารถเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนจากการดูสื่อวิดีโอโดยไมตองอธิบายเพ่ิมเติม อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียนสามารถ
คนหาและเรียนรูเน้ือหาวิชาไดเองโดยใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการเรียนรู และนักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาในบทเรียน
โดยใชสื่อวิดีโอ ตามลําดับ 
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3. ผลการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลบัดานพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานมี
ทักษะทางดานการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตนสูง รองลงมาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การจัดการการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดานเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู

เน้ือหาวิชาดวยตังเอง ชวยเหลือตัวเอง แกปญหาเปน และเปนเรียนรูท่ีมีการลงมือปฏิบัติ ใชประสบการณท่ีตัวเองหรือความรู
ตางๆมาใชดังท่ี ท่ีวันเฉลิม อุดมทวี (2556 : 5) กลาววาการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานเปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนดวยตัวเองมากข้ึน และมีการพัฒนาการเรียนรูในดานตางๆมากข้ึน การ
เรียนรูในรูปแบบน้ีจะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางคิดเชิงบูรณาการและมีความรูสึกท่ีตอรายวิชาท่ีตัวเองเรียน 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
พบวาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ทายเรือคา และบังอร กุมพล (2558 : 164-177) ท่ีเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับทางและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของนิชาภา บุรีกาญจนและเอมอัชฌา   วัฒนบุรานนท (2557 : 253-267) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาสุข
ศึกษาโดยใชแนวคิดแบบหองเรียนกลับดานท่ีมีผลตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน เปนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาไดตัวเองกอนเขาคาบเรียน อีกท้ัง
ยังใหนักเรียนสามารถเรียนรู หรือทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไดตลอดเวลาตามท่ีตัวเองสะดวก และยังทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
เน้ือหาท่ีตนเองเรียนอยางไรขีดจํากัดอีกดวย จึงสามารถสรุปไดวาไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานเปน
วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาไดไมแพกับการจัดเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ท่ีใชสอนกันท่ัวไปในช้ันเรียน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานเฉลี่ยโดยรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจรายขอพบวา นักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนจาก
การดูสื่อวิดีโอโดยไมตองอธิบายเพ่ิมเติมอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียนสามารถคนหาและเรียนรูเน้ือหาวิชาไดเอง
โดยใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการเรียนรูอยูในระดับมากและนักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาในบทเรียนโดยใชสื่อวิดีโออยูใน
ระดับมากตามลําดับ สวนนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดโดยการเรียนดวยตนเองกอนเขาคาบเรียนอยูในระดับต่ําสุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพประภา พาลพาย และ     ณัฐพล รําไพ (2556 : 92-100) ท่ีศึกษาความพึงพอใจจากการเรียน
ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานสื่อสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานสื่อสังคมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัย นิภา กูพงษศักดิ์ (2560: 55-67) ท่ีศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิธีการสอน
แบบหองเรียนกลับดาน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยางมากตอวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 
Classroom) ท้ังดานความรูความเขาใจเน้ือหา ดานบรรยากาศการเรียน และดานการทํากิจกรรมกลุม ท่ีเปนอาจเปนเพราะ
การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน นักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนจากการดูสื่อวิดีโอ หรือจากแหลงตางๆท่ี
ตัวเองสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูน้ันๆ และนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง นอกจากน้ีแลวนักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู อภิปรายรวมกันกับเพ่ือนๆในหองเรียน ซึ่งจะชวยไดเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันเองและ
ครูผูสอนเพ่ิมข้ึน และบรรยากาศในหองเรียนยังสามารถทําใหผูเรียนรูสึกความพึงพอใจอยูในระดับมากอีกดวย  
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3. ผลการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานมีทักษะทางดานการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตนสูงท่ีสุด รองลงมาทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนักเรียนมีทักทักษะทางดานความรูเทาทัน 
สื่ออยูในระดับท่ีต่ําท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2558: 165-178) ท่ี
วิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดแก 1) ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสังคม
ยุคปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุคดิจิตอล จึงทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลและความรูตางๆไดอยาง
รวดเร็ว และทุกคนในยุคน้ีตองผูท่ีมีสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะเปน
ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรู การประกอบอาชีพตางๆ และการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม นอกจากน้ีแลวรัฐบาลและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตางก็ใหความสําคัญกับทักษะทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาโดยตลอด 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.การนําวิธีจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานไปใช ควรคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษาท้ังในดานของ
สิ่งท่ีจะอํานวยความสะดวกท้ังทางดานเทคโนโลยี และดานบุคลากร 

2. ครูผูสอนควนมีการวางแผนกิจกรรมในช้ันเรียนใหมีความรัดกุม รอบคอบ และจะตองมีการติดตามท้ังในหองเรียน
และนอกหองเรียนอยูเสมอ 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานครูผูสอนตองเขาใจความรูพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน 
เน่ืองจากนักเรียนมีความพรอมและความสามารถท่ีแตกตางกัน จึงทําใหประสิทธิภาพของการเรียนรูนอกเรียนแตกตางกัน และ
ครูผูสอนจะตองมีการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเรียนรูนอกหองเรียนลวงหนากอนเขาคาบเรียน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานไปใชรวมกันกับการจัดเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือใหได
แนวทางการเรียนรูท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน และควรมีการศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหครบทุกดาน เพ่ือใหสามารถวัด
ทักษะของผูเรียนไดในหลายๆดาน นอกจากน้ันควรศึกษาแนวทางการแกปญหาของผูเรียนในระยะยาว เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ชัดเจนและสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากข้ึน 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    วิชา
คณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ เลขคณิตและ
ลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ โดยวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
(CIPPA Model) กับเกณฑรอยละ 60 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย ๒ จํานวน 1 หองเรียน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ
เลขคณิตและลําดับเรขาคณิต และ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การ
วิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สูงกวาเกณฑ     รอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 มีความพึงพอใจตอ     การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
(CIPPA Model) อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน, ลําดับเลขคณิตและลาํดับเรขาคณิต, วิธีการจัดการเรยีนรูแบบซปิปา 
 

 
 
 
 
 

1
 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

2
 อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3
 ครู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 

                                                           



                                                             104 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to compare mathematics learning achievement on 
arithmetic sequence and geometric sequence by using CIPPA model for grade 11 students with 2nd room at 
Hatyaiwittayalai 2 School with 60%criterion and 2) to study student' opinions              related to learning 
management using CIPPA model of grade 11 students with 2nd room at Hatyaiwittayalai 2 School. 
 The sample group was students who studied grade 11 at Hatyaiwittayalai 2 School in second 
semester of academic year 2017 that was 40 students in 2nd room and was selected by purposive 
sampling. The instrument in data collection consisted of 4 lesson plans for learning management using CIPPA 
model, measure the ability to solve mathematics problems test on arithmetic sequence and geometric 
sequence, and student' opinion questionnaires toward learning management using CIPPA model. Mean, 
standard deviation, and t-test were used for analyzing data. 
 The research results showed that the mathematics learning achievement on arithmetic sequence and 
geometric sequence by using CIPPA model of students was higher than 60% criterion at the .05 level of 
significance. And almost all students agreed that the learning management using CIPPA model were highest 
level of satisfaction. 
 

Keyword: Learning Achievement, Arithmetic sequence and Geometric sequence, CIPPA Instruction  
   Model 

 
 

บทนํา 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร โดยเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานความคิด การคํานวณ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ในการดํารงชีวิตโดยมีความมุงหวังใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนดังน้ี  1) มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตร
พ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูล และความนาจะเปน พรอมท้ัง
สามารถนําความรูน้ันไปประยุกตได  2) มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การนําเสนอ การมีความคิด
สรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  3) มีความสามารถใน
การทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ัง
ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
 แตสถานภาพและคุณภาพดานการศึกษาของไทยน้ันมิไดปลูกฝงใหนักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหและการ
แกปญหา ทําใหนักเรียนขาดทักษะในการวางแผนการทํางาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา และนักเรียนไมชอบเรียน
วิชาคณิตศาสตร ซึ่งสาเหตุพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให
นักเรียนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล ครูยังขาดความรูความเขาใจในเน้ือหา ในปจจุบันจําเปนตองพัฒนาวิธีการสอนแบบใหม ๆ 
ดวยการนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ มาใชใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะท่ีถูกตอง ตลอดจนการจัดการเรียน
การสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยวิธีการจัดการ
เรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เปนหลักท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เสนอแนวคิดโดย 
รองศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี โดยมีจุดเนนท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการกลุม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมและกับกลุมอ่ืน ๆ ทําใหผูเรียนมีสวนรวมท้ังทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ และเนน
ใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถสรางองคความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรียน
มีบทบาทมากในกิจกรรมการเรียนการสอน และผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             105 
 
 เน่ืองจากผูวิจัยไดทําการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ และได
มองเห็นถึงปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต  ซึ่งเปนเรื่องท่ีตองใช
การคิดคํานวณ และมีสูตรท่ีผูเรียนตองนําไปใช ผูเรียนสวนมากเมื่อตองคํานวณหรือตองจําสูตรจะเกิดความรูสึกเบ่ือและไม
อยากเรียน ทําใหเรียนไมเขาใจและทําโจทยเรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ไมได ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผล
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 เน่ืองจากการสอนวิธีน้ีเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพราะมีรูปแบบท่ีชัดเจน นําไปปฏิบัติไดโดยงาย และสอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะกับความสามารถและความ
สนใจของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนใหผูเรียนสราง  องคความรูไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และประสบการณ
แกกันและกัน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดเรียนรูกระบวนการควบคูไปกับผลงานและความรูท่ีสรุปได และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยเห็นวา วิธีการสอนดังกลาวมีความเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะนํามา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิตใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) กับเกณฑรอยละ 60   
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5/2  
  

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 
2 เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2, 5/6, 5/7 และ 5/8 ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 
2560  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รวมท้ังสิ้น 161 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต โดยวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) จํานวน 4 แผน  แผนละ 2 คาบ 
คาบละ 50 นาที  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย และพอใจนอยท่ีสุด 
จํานวน 10 ขอ 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังตอไปน้ี 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และคูมือการจัดการเรียนรู เรื่อง ลําดับและอนุกรม พรอมท้ัง
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบ    ซิปปา (CIPPA Model) 

1.2 กําหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล                     
และแบงเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลาท่ีจะดําเนินการสอน 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสร็จแลว ใหผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (content validity) และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาวิธีสรางขอสอบปรนัย พรอมท้ังศึกษาหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษาและคูมือการจัดการ
เรียนรู เรื่อง ลําดับและอนุกรม 

2.2 วิเคราะหจุดประสงคและทําตารางวิเคราะหขอสอบ เพ่ือออกขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
จุดประสงคการเรียนรู 

2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ให
ผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และนํามาคํานวณหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.5 – 1.0 

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
ข้ันท่ี 1  การทบทวนความรูเดิม 
ข้ันท่ี 2  การแสวงหาความรูใหม 
ข้ันท่ี 3  การศึกษาทําความเขาใจขอมูลความรูใหมและ  
           เช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
ข้ันท่ี 4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ข้ันท่ี 5  การสรุปและจัดระเบียบความรู 
ข้ันท่ี 6  การปฏิบัติและ หรือการแสดงผลงาน 
ข้ันท่ี 7  การประยุกตใชความรู 
     
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต 

ความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรยีนรู

รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
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นําไปเปนขอสอบในแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยพบวาขอสอบท่ีผานเกณฑดังกลาวมี
จํานวน 29 ขอ 

2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ท่ี
ไดรับการปรับปรุงไปทดลองใชกับประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน เพ่ือหาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบ 

2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตรมาตรวจใหคะแนน แลวนําคะแนนท่ีไดมา
วิเคราะหคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอ แลวคัดเลอืกขอสอบท่ีมีความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.2 
ถึง 0.8 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป ใชเปนขอสอบมาตรฐาน ซึ่งพบวามีท้ังหมด 29 ขอ 

2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ไป
หาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR - 20 ของคเูดอร – ริชารดสัน ซึ่งพบวาแบบทดสอบมีคุณภาพและมีคาความเช่ือมั่นมากกวา 
0.7 

2.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด เลือกเปน
แบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ ไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)  ไดดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังตอไปน้ี 

3.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ พรอมท้ังศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)  เพ่ือนํามาออกแบบขอคําถาม 

3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาตรวจความตรงเชิงเน้ือหา 
และความเหมาะสมของภาษา และนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป พรอมท้ังปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน 
3.5 นําคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ โดยใชวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค หลังจากน้ันปรับปรุงแกไขและตัดขอคําถามบางขอออก เพ่ือให
แบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพและมีคาความเช่ือมั่นตั้งแต 0.7 

3.7 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี
กําหนด จํานวน 10 ขอ นําไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

(CIPPA Model) เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต จํานวน 8 คาบ ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนเอง 
2. เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 
20 คะแนน 

3. ตรวจผลการทดสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับ
เรขาคณิต โดยท่ีขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใหคะแนนขอท่ีถูก 1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมตอบหรือตอบ
มากกวา 1 ตัวเลือก ในแตละขอคําถาม ให 0 คะแนน คะแนนรวม 20 คะแนน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 

4. ทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับ
เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 กับเกณฑรอยละ 60 โดยวิเคราะหการทดสอบแบบที (one sample t-test) 

2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 
โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) อยูในระดับ
มากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียน โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 โดยการหาคาคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและ
ลําดับเรขาคณิต ของนักเรียน ซึ่งตองไดคะแนนมากกวา 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม    20 คะแนน จึงจะผานเกณฑรอยละ 
60 ปรากฏวาคะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 13.8 คะแนน โดยผานเกณฑรอยละ 60 จํานวน 27 คน จากท้ังหมด 40 
คน คิดเปนรอยละ 69 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงข้ึน เพราะรูปแบบซิป
ปา เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยแนวคิด 5 แนวคิด คือ แนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง แนวคิดปฏิสัมพันธทางสังคม 
แนวคิดการมีสวนรวม แนวคิดการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ และแนวคิดการนําความรูไปประยุกตใช สอดคลองกับงานวิจัย
ของ       อัศวิน พุมมรินทร (2556 : 111) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5
หลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่องลําดับและอนุกรม สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู และ สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งในแตละข้ันตอนไดพัฒนาทักษะและกระบวนการตาง ๆ ในการ
แสวงหาความรู วิเคราะหสิ่งตาง ๆ เพ่ือสรางความรูดวยตนเอง ไดฝกการนําความรูไปประยุกตใช และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วาสนา  ดอนศิลา (2555 : 6 – 7) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดย
ใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 7 ข้ันตอน ชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและกระบวนการตาง ๆ ท่ีสําคัญและจําเปน 
เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการวาง
แผนการทํางาน และยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.17 และมี
นักเรียนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไว     
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) นอกจากเปนการประสานแนวคิด 5 
แนวคิดดังกลาวขางตนเขาดวยกันแลว การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ยังเปนการจัดประสบการณท่ี
นาสนใจ ทาทายใหคิด ใชเทคนิคการตั้งคําถามใหนักเรียนคิดหรือลงมือปฏิบัติ เพ่ือเช่ือมโยงความรู  ใชเทคนิคการจัดระบบ
ขอมูลความรู เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงความสัมพันธตาง ๆ และอธิบายถึงความสัมพันธเหลาน้ันตามความ
เขาใจ จึงสงผลใหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วาสนา ดอนศิลา (2555 : 7) ดังท่ีวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวน โดยใช
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โมเดลซิปปา (CIPPA Model) โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) น้ัน
มีกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายโดยเฉพาะข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม จากกิจกรรมในข้ันน้ีทําใหนักเรียนได
เรียนรูกระบวนการกลุม นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งนอกจากไดความรูแลว ยังไดมีโอกาสเรียนรู
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผลท่ีไดคือความเปนมิตรทําใหนักเรียนจึงมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนรูโดยโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ครูผูสอนควรกระตุนและฝกใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมเห็นวาทุกคนมีความสําคัญตอกลุม โดยการใหนักเรียนแต
ละคนสามารถอภิปรายรวมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละแผนการจัดการเรียนรู ไมควรจํากัดเวลามากเกินไป ควรมีการยืดหยุน
เพ่ือใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางเต็มท่ี 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ควบคูกับรูปแบบการ
สอนอ่ืน ๆ เพ่ือไดเห็นถึงความแตกตางของวิธีการสอนและมีวิธีการสอนท่ีความหลากหลาย 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีสงผลกับนักเรียน
ในดานอ่ืน ๆ เชน แรงจูงใจในการเรียน และความคงทนในการจัดการเรียนรู เปนตน 
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ผลการใชรากศัพทควบคูกับส่ือวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เซลล

ของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา 
Effect of using Derivation roots along with Video to develop understanding of Scientific terminology unit 3, 

Living Cells of Mathayom Suksa 4 Students, Thammakosit School,  
Songkhla Thailand 

 
ผูวิจัย            ศศิธร           ฤทธิพรัด1                                       Sasithorn  Ritttiprat1 
                  กาญจนวัลย   ภิญโญศภุสิทธ์ิ2                         Kanjanawan Pinyosupasit2 
                   อดุลยชัย        เครือเพียกุล3                                   Adulchai kruapiakul3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เซลล
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต กอน
เรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น ท่ี 0.7955 ใชสถิติ t- 
test แบบ dependent โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางเดียว เก็บขอมูล 2 ครั้งจับคูกัน ณ 
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95 %  

ผลการวิจัยพบวาคะแนนของผูเรียนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ  8.35  คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ  
15.76  คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบสองครั้ง พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายคนพบวาทุกคนมีการพัฒนาความเขาใจทางดานศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตรมาก
ข้ึนหลังจากใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอมาเสริมในบทเรียนปกติ 
คําสําคัญ : รากศัพท,ศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร,พัฒนาความเขาใจ 
 

Abstracts 

This research aimed to develop understanding scientific terminology the unit 3rd; Living cells of students in 

Mathayom 4 Thammakosit School, Songkhla province, Thailand. Academic year of 2560, by the study include Mathayom 4 

students science math program of Thammakosit school, songkla quantity 17 people, The instruments used to collect data 

were 20 items. Test to gauge their understanding of scientific terminology. , both pre-test and post-test. it has a reliability of 

0.7955 .Use t-test statistics as a dependent by analyzed the data obtained from the data collection of a single sample 

group. Collect two data pairs at a confidence level of 95%. 

 

 

1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร – ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2อาจารย ผศ.ดร. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3ครูชํานาญการ สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา 
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The results of the study revealed that the scores of the students. The average score of Pretest was 8.35 and the 

average score of posttest was 15.76 points. When comparing the scores between the two tests, it was found that posttest 

is higher than pretest statistically significant at the .05 level. When considering each person, it is evident that everyone is 

developing the understanding of scientific terminology after Use etymology with video to supplement in the normal 

lesson.  

Keyword: Derivation root, scientific terminology, Develop understanding 

บทนํา 

นราวดี  จอยรุง (2559:1) กลาววาในปจจุบันวิทยาศาสตร (Science) มีบทบาทสําคัญกับคุณภาพชีวิตของท้ังบุคคลและ
สังคมท้ังในแงของการพัฒนาความคิดใหเปนเหตุเปนผล มีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู ความจริงและมีความสามารถใน
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ และในแงของการใชวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการศึกษา อาชีพและเกษตรกรรม การแพทยและ
เทคโนโลยีท้ังดานสิ่งประดิษฐ ระบบวิธีการตางๆท่ีชวยแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของมนุษย วิทยาศาสตรชวยพัฒนา
ความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดังจะเห็นไดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 ท่ีระบุวา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
จะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา  

วิชาชีววิทยา (Biology) เปนหน่ึงในสามของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร ท่ีศึกษาเก่ียวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ อยาง
มีเหตุและผล ท้ังในเรื่องโครงสราง ดานการทํางาน การเจริญเติบโต วิวัฒนาการ ถ่ินกําเนิด อนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ และดาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต โดยจะใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควาอยางมีเหตุมีผลในทุกแงมุมของสิ่งมีชีวิตโดย
ละเอียด  ซึ่งจะพ่ึงพาการใชอุปกรณเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเพ่ือชวยในการศึกษาสิ่งมีชีวิตตางๆ และการท่ีจะ
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจะตองพ่ึงพานวัตกรรมหลากหลายมาประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพของผูเรียน  ซึ่งเปน
หนาท่ีสําคัญของผูสอนท่ีจะตองคนควาหาแนวทางท่ีสามารถเติมเต็มและพัฒนาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ วิชัย  
ลิขิตพรรักษ (2559) กลาววา คําวา ชีววิทยา (Biology) เปนคําท่ีมาจากภาษากรีก จากคําวา “bios” ท่ีแปลวา สิ่งมีชีวิต และ 
“Logos” ท่ีแปลวา วิชา หรือการศึกษาอยางมีเหตุผล   จากการสํารวจปญหาของผูเรียนในภาคเรียนท่ีผานมาทําใหผูวิจัยทราบวา 
สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหผูเรียนไมชอบวิชาชีววิทยา คือศัพทเทคนิค ซึ่งยากแกการจดจํา แตหากไดลองศึกษาเก่ียวกับรากศัพทแลวน้ัน 
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจะไมใชเรื่องยากอีกตอไป เพราะผูเรียนสามารถรูความหมาย และจําเปนกลุมๆตามรากศัพท นอกจากน้ีบาง
คําท่ีไมรูก็ยังสามารถเดาไดจากรากศัพท เชน คําวา "Derm" แปลวาผิวหนัง ดังน้ันศัพทเทคนิคท่ีมีคําน้ีเปนรากศัพทก็ยอมมีความ
เก่ียวของกับผิวหนัง ไมวาจะเปน Dermis (ช้ันหนังแท) Epidermis (ช้ันหนังกําพรา) Dermatologist (แพทยผิวหนัง) Ectoderm 
(เน้ือเยื่อช้ันนอกสุดของตัวออน) อีกปญหาหน่ึง ซึ่งเกิดจากตัวผูสอนเองท่ี ใชสื่อชวยสอนนอยและสอนโดยวิธีบรรยายเปนสวนใหญ 
เน่ืองจากสื่อการสอนจําพวกโสตทัศนูปกรณบางชนิดมีนอย ไมเพียงพอใหใชงาน อีกท้ังขอสอบท่ีผูสอนออก สวนใหญเนนความจํา 
ทําใหวิชาชีววิทยา เปนวิชาท่ีผูเรียนไมคอยชอบ เพราะเปนวิชาท่ีถูกตีตราวา "จําเยอะ" แมวาจะลงทุนไปเรียนพิเศษตามสถาบันช่ือดัง 
เรียนพิเศษตัวตอตัวถึงบาน ก็ยังไมชวยใหชอบหรือทําคะแนนวิชาน้ีไดดี คงปฏิเสธไมไดวาในบรรดาเน้ือหาวิทยาศาสตรน้ัน ชีววิทยา
เปนแขนงท่ีมีเน้ือหาคอนขางมาก เต็มไปดวยศัพทเทคนิคท่ียากแกการเขาใจ หากผูสอนมีการใชสื่อชวยในการอธิบายใหแกผูเรียน
เพียงพอและมีเทคนิคการเรียนรูรากศัพท การศึกษาความหมายของคําศัพทโดยใชรากศัพท (Derivation root) มีประโยชนตอการ
เรยีนรูความหมายของคําศัพทมาก เน่ืองจากการเรียนรูความหมายสวนตางๆ ของแตละคํา และการนําสวนตางๆของคํามารวมกัน จะ
ทําใหทราบความหมายของคําท่ีไมคุนเคยอีกหลายคํา และเปนวิธีการเพ่ิมจํานวนคําศัพทท่ีงายและมีประสิทธิภาพ คําศัพท
ภาษาอังกฤษจํานวนมากเกิดจาก รากศัพท (Derivation root) ตัวเดียวกัน ดังน้ันความหมายหลักหรือความหมายพ้ืนฐานของคําจึง
เหมือนกัน รากศัพทเปนคําท่ีมาจากภาษากรีก (Greek) หรือภาษาละติน (Latin) ซึ่งจะมีความหมายอยูในตัวของมันเอง หากจําราก
ศัพทได ก็จะชวยในการเดาความหมายของคําศัพทเพราะรากศัพท เปนสวนท่ีแสดงถึงความหมายพ้ืนฐานหรือความหมายหลัก 
(Basic Meaning) ของคํา เมื่อเติม (Prefix) หรือ (Suffix) เขาไปแลวก็จะเปนคําข้ึนมา  โดยท่ีความหมายของรากศัพทยังคง
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เดิมไมเปลี่ยนไป  กมลรัตน ฉิมพาลี (2559)  ไดกลาวไววาการเรียนวิชาชีววิทยาใหมีประสิทธิภาพ จะตองรูจักรากศัพท และจํา
ความหมายของรากศัพทใหได เพราะจะชวยลดจํานวนศัพทท่ีตองจําไปไดเปนจํานวนมาก และยังทําใหการจําของผูเรียนมี
ระบบมากข้ึน ซึ่งหากมีการจัดการเรียนรูควบคูพรอมๆไปกับการใชสื่อวีดีโอท่ีสามารถแสดงกลไกและข้ันตอนตางๆ แสดงภาพ
ใหผูเรียนเห็นอยางชัดเจนจะยิ่งสงผลใหการเรียนรูวิชาชีววิทยาเปนไปอยางสนุกสนานและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  

นอกจากรากศัพทแลวก็ยังมีองคประกอบสําคัญอีกหน่ึงอยาง ท่ีสําคัญมากไมนอยไปกวากันก็คือ สื่อการเรียนการสอน สื่อ
ในยุคปจจุบัน กิดานันท มลิทอง (2544:2) กลาววา รูปแบบการศึกษาในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากการเรียนน้ีจึง
ตองพัฒนาในหองเรียนไปสูการเรียนในหองเรียนขนาดใหญและการศึกษาทางไกล ดวยเหตุน้ีจึงตองมีการพัฒนาสื่อการสอนโดยการ
นําสื่อเทคโนโลยีระดับสูงมาใชเพ่ือใหครูและนักเรียนสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งตรงกับท่ี ทิศนา แขมมณี 
(2543:10) ไดกลาวเอาไววา การจัดการเรียนรูเปนการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดเตม็ตามศักยภาพ ครูจึงจําเปนท่ีจะตองรูจักผูเรียนอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปเปนพ้ืนฐาน
การออกแบบหรือวางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู อาจทําไดหลาย
วิธีการและเทคนิค  การใชสื่อใดๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงข้ึนอยูกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของครู การ
รูจักเลือกใชรูปแบบเฉพาะหรือคุณลักษณะพิเศษของสื่อ ซึ่งหากศึกษาใหดี สามารถนําไปใชในกระบวนการเรียนรูไดตั้งแต
ระดับอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย ถึงแมวาเน้ือหาวิชาชีววิทยาน้ันคอนขางเยอะ แตเน้ือหามักจะมีความเช่ือมโยงกันอยูใน
หลายๆบท ดังน้ันถาหากผูเรียนมองภาพรวมของเน้ือหาแลว การทําความเขาใจจะไมยากเกินไป การเรียนรูความหมายของ
คําศัพทจากรากศัพทควบคูกับดูสื่อวีดีโอและรูปภาพประกอบท่ีสวยงามน้ันเปนวิธีหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนไดเห็นภาพรวมและ
ความสัมพันธของเน้ือหาทางชีววิทยาซึ่งจะชวยใหเขาใจวิชาชีววิทยามากข้ึน 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะผสมผสานแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน 
เรียนรูรากศัพทพรอมกับการใชสื่อวีดีโอควบคูกันไปซึ่งจะชวยสงเสริมความสามารถในการทําความเขาใจรากศัพท และการ
เขาใจเน้ือหาทางชีววิทยาเพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับสูงตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตรโดยใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอสงเสริมในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. เน้ือหา หนวยท่ี 3 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต 
2. เวลาท่ีใชในการสอน ทําการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการสอนกลุมทดลอง 12 ชม.  

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 จํานวน 17 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนธรรมสิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 17 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

3.1 แบบทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต กอนเรียน-
หลังเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัด
สงขลา ปการศึกษา 2560 ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เนนความเขาใจเก่ียวกับศัพทเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร  ซึ่งทางผูวิจัยไดนําแบบทดสอบดังกลาวไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
แ ผ น ก า ร เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร  โ ร ง เ รี ย น ธ ร ร ม โ ฆ สิ ต  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  
ปการศึกษา 2560 ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.7955 โดยมีเกณฑการวิเคราะหผล คือ คะแนนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 
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50 คอนขางนอย รอยละ 60 – 70 ปานกลาง รอยละ 70 – 80 ดี คะแนนมากกวารอยละ 80 ดมีาก หากคะแนนนอยกวารอย
ละ 50 ถือวาไมผานเกณฑ 

3.2 รากศัพทพรอมความหมายและสื่อวีดีโอ หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560  

 

3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1 ทําการสอบ pretest กอนการสอนกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร วิชา

ชีววิทยา เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตท่ีไดออกแบบและปรับปรุงคุณภาพเรียบรอยแลว 
2.2 เตรียมความพรอมใหกลุมตัวอยาง โดยอธิบายถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตและวิธีการ

เรียนรูความหมายของรากศัพทควบคูกับการใชสื่อวีดีโอ 
2.3 ดําเนินการสอน โดยใชเวลาในการสอนท้ังสิ้น 12 คาบ คาบละ 50 นาที 
2.4 ทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนจบบทเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได

ออกแบบและปรับปรุงคุณภาพเรียบรอยแลว 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละและคาเฉลี่ย  
2. สถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ ดังน้ี โดยการหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจ

ศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคาความยากงาย (Difficulty) หาคาอํานาจจําแนก การ
วิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20  

3. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิต กอนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกัน โดยใช t-test แบบ dependents  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 จํานวน 17 คน เปนดังน้ี นักเรียน รอยละ 94.12 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ผานเกณฑ 50 ของคะแนนเต็ม หลังจัดการเรียนรูโดยใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอ
เพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 2  
ตางรางท่ี1  การเปรียบเทียบคะแนนวิชาชีววิทยา กอนและหลังเรียน 

 ผลการทดสอบ n Mean S.D. t 
Sig  

1 tailed 

กอนเรียน 17 8.35 2.936 
11.153* 0.000 

หลังเรียน 17 15.76 3.401 

 *P<.05 
จากตาราง พบวา  การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ  8.35  คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ย 

เทากับ 15.76  คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบสองครั้ง พบวาคะแนนสอบ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต หลังจัดการเรียนรูโดยเพ่ิมความรูเก่ียวกับรากศัพทและ
ความหมายควบคูไปกับการใชสื่อวีดีโอเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร  

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลคะแนนท่ีผานเกณฑ รอยละ 50 

t Sig. 
จํานวน

นักเรียนท่ี
ผานเกณฑ 

คิดเปนรอยละ 
จํานวน

นักเรียนท่ีไม
ผานเกณฑ 

คิดเปนรอยละ 

17 16 94.12 1 5.88 11.153 .000 
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวา หลังจัดการเรียนรูโดยเพ่ิมความรูเก่ียวกับรากศัพทและความหมายควบคูไปกับการใชสื่อวีดีโอเพ่ือสงเสริม

และพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร เปนดังน้ี คือ นักเรียนรอยละ 94.12 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล
ของสิ่งมีชีวิต ผานเกณฑ 50 ของคะแนนเต็ม หลังจัดการเรียนรูโดยใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การท่ีไดขอสรุปเชนน้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูเรียนใหความรวมมือในการเรียนการสอนเปน
อยางดี ผูสอนมีการเตรียมความพรอมใหผูเรียนกอนทําการสอน การสรางความพรอมของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนท่ีตองกระทํากอนการสอน 
เชน การสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน การเช่ือมโยงความรูเดิมมาสูความรูใหม การสํารวจความรูใหม การสํารวจ
ความรูพ้ืนฐาน เพ่ือดูวาผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนบทเรียนตอไปหรือไมนวัตกรรมท่ีนํามาใชคือการนํารากศัพทและความหมายมา
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับเน้ือหาในบทเรียน อีกท้ังยังมีสื่อวีดีโอท่ีคอยสนับสนุน ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา 
ทําใหการเรียนการสอนตอเน่ืองไมขาดตอน เน้ือหาในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรูของผูเรียน คือ ไมยากและงาย
จนเกินไป สงผลใหผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ท้ังน้ีขอสรุปดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ ธอรนไดค (ค.ศ.1814 - 1949) 
ซึ่งเช่ือวาการเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ กฎการเรียนรูของธอรนไดคสรุปไดดังน้ี 
(Hergenhahn and Olson, 1993 : 56 – 57 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี.(2550 : 51 – 52) การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีถาผูเรียนมีความพรอมท้ัง
ทางรางกายและจิตใจ  การฝกหัดหรือกระทําบอย  ๆดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูน้ันคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอย ๆ  การเรียนรู
น้ันจะไมคงทนถาวรและในท่ีสุดอาจลืมได  การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะ
เกิดข้ึน หากมีการนําไปใชบอย ๆ  หากไมมีการนําไปใชอาจมีการลืมเกิดข้ึนได นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิด ของ ทฤษฏีการวางเง่ือนไข
แบบอัตโนมัติ (Classical Conditioning ) ของพาฟลอฟ ในสวนของกฎแหงการถายโยงการเรียนรูสูสถานการณอ่ืน (Law of Generalization) 
กลาวคือ เมื่อเกิดการเรียนรูจากการวางเง่ือนไขแลว หากมีสิ่งเราท่ีคลาย ๆ  กับสิ่งเราท่ีวางเง่ือนไขมากระตุน อาจทําใหเกิดการตอบสนองท่ี
เหมือนกันได ในกรณีของการวิจัยน้ีสามารถอธิบายไดวา หากมีการสอนเรื่องรากศัพทใหกับผูเรียนแลว ในเน้ือหาบทถัดไปผูเรียนเจอ
คําศัพทท่ีมีรากศัพทมาจากคําท่ีเคยเรียนผานมาแลว ก็อาจจะทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดรวดเร็วกวา  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการท่ีไมเคยไดเรียนรูรากศัพทมากอน 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ึนน้ันมีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาเพ่ิมข้ึน 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 

เน่ืองจากการทดลองครั้งน้ีผูวิจัยเลอืกใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กและไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ผลการ
ทดลองจึงอาจจะมีความคลาดเคลือ่นได การทดลองครั้งตอไปควรใชกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญกวาเดมิและไมควรเลือกกลุม
ทดลองแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากน้ี อาจจะนําการทดลองดังกลาวไปปรับใชใหเหมาะสมกับเน้ือหาในการเรยีนการสอนกับ
หนวยการเรียนรูอ่ืนได 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร 2) 
ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู รู ป แ บ บ  MIAP ร า ย วิ ช า ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ า ใ น อ า ค า ร 
3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร 4) 
ศกึษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาใน
อาคาร ผลการวิจัยพบวาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช MIAP พบวามีคามาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช MIAP พบวาคาประสิทธิภาพของ MIAP 83.26/83.66 ท่ีไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้ง
ไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชแผนการจัดการ
เรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร อยูในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู/ การติดตั้งไฟฟาในอาคาร/ การไลฟสด 

 

Abstract 
 The purposes of this research are 1) to make MIAP lesson plan in the electric installed course 2) 
to study the efficiency of MIAP lesson plan in the electric installed course 3) to study the education 
achievement of students which learned by MIAP lesson plan format, and 4) study the students’ 
satisfaction to MIAP lesson plan format in the electric installed building class.  
 The results showed that the MIAP lesson plan format was high quality at 4.02 of the average, the 
efficiency at 83.26/83.66 was higher than criteria set, the learning achievement of students was high 
average at 0.05, and the students were most satisfied MIAP lesson plan. 
Keywords : MIAP lesson plan /electric installed course /Facebook live 
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วิชัย 
2อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทนํา 
 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ จึงเปนภาระหนาท่ีสําคัญของครูท่ีจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การนําเอาเทคโนโลยีมาใชนับเปนศาสตรท่ีนิยมกันมากการเตบิโตของเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบัน 
ไดมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารบนระบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีทําให
รูปแบบการติดตอสื่อสารทําไดงายมากข้ึน เพียงแคมีสัญญาณอินเทอรเน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท ก็สามารถ เช่ือมโยงคนท้ังโลก
เขาดวยกันจนทําใหเกิดการสรางสังคมใหมท่ีสามารถติดตอสื่อสารกันไดทุกท่ีทุกเวลาหรือท่ีรูจักกันในช่ือโซเชียลเน็ตเวิรค 
(Social Network) หรือเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ท่ีผูคนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล แบงปนขาวสาร ความ
สนใจ การแสดงเรื่องราว เก่ียวกับตนเอง ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องราวตางๆ รวมกัน ซึ่งทุกคนสามารถก็สามารถ 

เลือกรับขาวสารขอมูลดังกลาวไดอยางเสรี ทําใหเครือขายสังคมออนไลนกลายเปนแหลงการแบงปน และแลกเปลี่ยนขอมูลท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก เพราะนอกจากจะเปนชองทางการติดตอสื่อสารอีกชองทาง ท่ีสําคัญท่ีสุดบนโลกอินเตอรเน็ตในยุคปจจุบันคือ
การเลนเกมท่ีทันตอยุคสมัย อยางเชนในขณะน้ี เกม ROV ( ragnarok online valentine) ไดเขามามีบทบาทเปนอยางยิ่งใน
กลุมนักเรียนนักศึกษา (ธนวรรณ,2557) จากปญหาท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณอาจารยผูสอนในการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟาใน
อาคาร การเรียนรูในวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร นักเรียนจะตองเรียนท้ังหมด 18 สัปดาห สัปดาหละ 5 ช่ัวโมงซึ่งใน 5 
ช่ัวโมงน้ันแบงออกเปนเรียนทฤษฎี 1 ช่ัวโมงและปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง เน้ือหาภายในแบงออกเปน  10 หนวย  ประกอบดวยเน้ือหา
เก่ียวกับ การปองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา ชนิดและการใชงานของสายไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณ การตอ
สายไฟฟาแบบตางๆ การเดินสายไฟฟาแบบตางๆ การเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง  อุปกรณปองกันทางไฟฟา ตู
สวิตชบอรดและอุปกรณประกอบ ระบบปองกันสัญญาณเตือนภัยเบ้ืองตน การติดตั้งไฟฟาในพ้ืนท่ีอันตราย และการตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองของระบบและอุปกรณไฟฟา จากเน้ือหาดังกลาวเปนการเรียนในลักษณะการเรียนท่ีเนนดานการปฏิบัติ 
ซึ่งระยะเวลาเรียนปฏิบัติถูกจํากัด ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทําใหขาดทักษะทางดานการปฏิบัติ และอีก
ประการท่ีสําคัญในขณะท่ีทําการสอนทฤษฎีน้ันผูเรียนแอบใชเครื่องมือสื่อสาร ในการเลนเกม จากท่ีผูวิจัยจึงไดศึกษา คนควา 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา สามารถนําแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องของการถายทอดสด (Live Broadcasting), 
อินเทอรเน็ต (Internet), อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet), ระบบการควบคุมระยะไกล (Remote Controlled 
System), ระบบโทรทัศนรวม (Satellite Master Antenna Television System : SMATV) และการศึกษาความพึงพอใจ 
มาปรับใชเพ่ือการวิจัย นอกจากน้ียังมีงานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบวีดีโอ ถายทอดสดเพ่ือการศึกษาผานอินเทอรเน็ต (นภา
พร,2554) ซึ่งมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอ ถายทอดสดเพ่ือการศึกษาผานอินเทอรเน็ต สําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเพ่ือเผยแพร กิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินงานตางๆ ท่ีตองการเผยแพรให
บุคลากรภายนอกไดรับชมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากการทดสอบระบบวีดีโอถายทอดเพ่ือการศึกษาผาน 
อินเทอรเน็ตท้ังภายใน (intranet) และภายนอก (internet) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณพบวา ระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคและเขาชมการสอนออนไลนไดทุกท่ีท่ีมีการ เช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต และอีกท้ังยังมี
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู MIAP (สุริยาวุธและคณะ,2556) 
พบวาการเรียนการสอนในรูปแบบ MIAP ทําใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนสูงข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการไลฟสด สามารถทําใหกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร นอกจากจะใชเปนสื่อการสอนโดยตรงแลว อาจเปนสื่อการสอนเสริมสําหรับ
นักเรียนท่ีจะเรียนดวยตนเองหรือผูท่ีไมเขาใจมาศึกษาเพ่ิมเติมได และสามารถพิมพขอความถาม-ตอบ ไดในเวลาเดียวกัน โดย
ท่ีครูผูสอนจะเปนคนตอบปญหา หรือนักเรียนรวมช้ัน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารบูรณาการการสอนโดยการ
ถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook         

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการ
สอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook        

3. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการ 
ติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook     

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAPรายวิชา
การติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook 
 
สมมติฐาน 
 1.ผูเช่ียวชาญเห็นวา คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารบูรณาการ
การสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook ท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพไมต่ํากวาระดับมาก       
           2. แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสด
ผานโปรแกรม Facebook ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80           
           3. การเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการ
ถายทอดสดผานโปรแกรม Facebookทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05     
 4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้ง
ไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebookไมต่ํากวาระดับมาก 
                                               

1. ดานโครงสรางเน้ือหา         

 1.1 รหัสวิชา 2104-2005 ช่ือรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร (3 หนวยกิต) คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและ
ปฏิบัติวิธีการปองกันอุบัตภิัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา ระบบจายกําลังไฟฟา ชนิดและการใชงานของสายไฟฟา การตอ
สายไฟฟาแบบตางๆ  
การเดินสายไฟฟา แสงสวางและไฟฟากําลัง เครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟาแบบตางๆ อุปกรณทางไฟฟาการติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

 1.2 รายวิชาการตดิตั้งไฟฟาในอาคาร ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี 

  1.2.1 หนวยท่ี 2 ชนิดและการใชงานของสายไฟฟา 

   1) สีของฉนวนหุมไฟฟา 

   2) ชนิดของสายไฟฟา 

   3) การใชงานของสายไฟฟา       

  1.2.2. หนวยท่ี 4 การตอสายไฟฟาแบบตางๆ 

   1) ข้ันตอนการปอกสายไฟฟา  
   2) วิธีการตอสายไฟฟาแบบตางๆ   
   3) ขอควรระวังในการตอสายไฟฟา       
2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง      

 2.1 ประชากร ประชากรในการอางอิงในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน ปวช. 1 ท้ังหมดสาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคสตลู จํานวน 70 คน 

 2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรยีน ปวช. 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการติดตั้ง
ไฟฟาในอาคาร สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคสตลู จํานวน 30 คน โดยการเลือก
แบบจําเพาะเจาะจง    
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3 ดานตัวแปรท่ีตองการศึกษา         3.1 
ตัวแปรตน   

 1) แผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสด
ผานโปรแกรม Facebook  

 2) กระบวนการเรียนการสอนดวยแผนการจดัการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณา
การการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook  

 3.2 ตัวแปรตาม          
  1) คุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอน
โดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook 

  2) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการ
สอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook  

  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน   

  4) ความพึงพอใจของผูเรียน   

4. ดานระยะเวลาในการวิจัย         
 งานวิจัยครั้งน้ีดําเนินการภายในภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2560  

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือการศึกษากระบวนการเรียนการสอนของผานการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชา
การติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook มี 5 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียด
ของวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี          1. การสรางแผนการจัดการ
เรียนรูรูปแบบ MIAP 
 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP มีข้ันตอนดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย        
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 3 สวน ไดแก     
  1) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร
  2) แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  
  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการ
เรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร   ซึ่งแตละสวนมีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี
  2.1 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร 
มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการสรางและการหาคณุภาพของแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญ 

  2.2 แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มีข้ันตอนการสรางและหา
คุณภาพดังภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของขอสอบ 
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2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู
รูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล         ใ น
การเรียนดวยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook ผูเรียนมีกิจกรรมท่ีตองทําดังน้ี 

 
  

ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการใชงานแผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบ MIAP 
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5. ผลการวิเคราะห 
1. ผลการวิเคราะหคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารบูรณาการการ

สอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook 

 
ภาพท่ี 6 ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรูรปูแบบ MIAP 

 

จากภาพท่ี 6 พบวาผลการวิเคราะหคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารมีคามาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ดานความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูมีคามากท่ีสุดมี่คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และดานการใชสื่อ
และอุปกรณการเรียนการสอนมีคานอยท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 
2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบ MIAP 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูรปูแบบ MIAP 
 

จากภาพท่ี 7 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP ใน 
ครั้งน้ีพบวา ประสิทธิภาพระหวางใช (E1) ได 83.26 และประสิทธิภาพหลังใช (E2) ได 83.66 ดังน้ันสรุป 
ไดวา คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP 83.26/83.66 ท่ีไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 

3. ผลการวิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
คะแนน จํานวนกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย คะแนนเตม็ t คํานวณ t ตาราง 

กอนทําแบบฝกหัด 30 5.6 10 
10.599 1.699 

หลังทําแบบฝกหดั 30 8 10 

 
หลังจากท่ีผูเรียนเรียนดวยกระบวนการเรยีนการสอนดวยแผนการจดัการเรียนรูรูปแบบ MIAP แลว ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 
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4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP 

 
 
 

ภาพท่ี 8 ผลการความพึงพอใจตอแผนการจดัการเรียนรูรูปแบบ MIAP 
 

 จากภาพท่ี 8 พบวาผลการวิเคราะหความพึงพอใจของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP มีคาเฉลี่ยรวม 4.28  มี
ความพึงพอใจมาก นักเรียนผูประเมินสวนใหญ ใหคะแนนดานกิจกรรมการเรียน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.30 คาเฉลี่ยต่ําสุด 4.22 ในเรื่องบรรยากาศ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารผูเช่ียวชาญเห็นวามีคาอยูในระดับ
มากมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และคา SD เทากับ 0.23      

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP ในครั้งน้ีพบวา 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ระห ว า ง ใ ช  ( E1 )  ไ ด  83 . 2 6  แ ละป ระสิ ท ธิ ภ าพห ลั ง ใ ช  ( E2 )  ไ ด  83 . 66  ดั ง น้ั นส รุ ป ไ ด ว า 
คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP 83.26/83.66 ท่ีไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80   

3. กระบวนการเรียนการสอนดวย แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05         

4. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP พบวามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.30 และคา SD เทากับ 0.69  
   

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยพบวาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร
บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook มีคาประสิทธิภาพหลังใชมีคาสูงกวาคาประสิทธิภาพระหวาง
ใช เน่ืองจากหลังจากจบกระบวนการเรียนการสอนผูสอนมีการทบทวนความรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามในขอสงสัย 
และเน้ือหาเพ่ิมเติมจากการสอบถามผูเรียนช้ีใหเห็นวาในขณะท่ีอยูในหองเรียน ตอหนาครูผูสอน นักเรียนไมกลาท่ีจะถาม
เหมือนกับการเรียนในรูปแบบของการถอยทอดสด 
 2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากผูเรียน มีความช่ืนชอบการใชเทคโนโลยี และใหผลตอบสนองในการเรียน อยากท่ีจะเรียนผานระบบอยูเสมอ 
 3. การเรียนการสอนในรูปแบบ MIAP ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากมีการกําหนดข้ันตอนของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูออกเปนข้ันตอน 4 ข้ันตอน ท่ีไมซับซอน คือ 1. Motivation ข้ันการกระตุนความสนใจใหกับผูเรียน
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ก อ น ก า ร เ รี ย น ใ น เ รื่ อ ง น้ั น  ๆ  ทํ า ใ ห ผู เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม ก ร ะ ห า ย  อ ย า ก ท่ี จ ะ เ รี ย น รู ใ น เ รื่ อ ง น้ั น ๆ  
2.Information ข้ันการใหเน้ือหาขอมูล ข้ึนอยูกับเทคนิคและรูปแบบของผูสอน 3. Application ข้ันการตรวจสอบผูเรียน
หลังจากท่ีผานการให เน้ือหาขอมูลมาแลวก็จะทําการตรวจสอบ อาจจะเปนขอสอบ แบบฝกหัด หรือการซักถาม และ 4. 
Progress ข้ันการเฉลย มีการตรวจขอสอบ หรือแบบฝกหัดเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหครูผูสอนตรวจสอบวาบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไมและยังเปนการทบทวนเน้ือหาของผูเรียน ถาหากผิดก็จะสามารถรูและศึกษาเน้ือหาใหมไดทันทวงที 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาการใช กิจกรรมการเรียนรูแบบหลากหลาย ในเ น้ือหาหนวย อ่ืนๆ และในระดับ ช้ัน อ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค         2. 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางการใชกิจกรรมการ เรียนรูรวมกับการสอนวิธีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับ
กลุมท่ีไมใชกลุมจําเพาะเจาะจง 

 3. กอนการเรียนควรแจง ผูเรียนเรื่องการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบผานระบบ QR CODE เน่ืองจากผูเรียนได
จัดเตรียม โปรแกรมสําหรับเขาระบบ 
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 วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 2                 Wanlaya Thamaphiban Inthanin 2 
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บทคัดยอ 
           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา 

รายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 6 และ 3) เปรียบเทียบกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กอนเรียน – หลังเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ Oxford’s Strategy Inventory 

for Language Learning (SILL) version 7.0 และแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา 

กลุมตัวอยางมีจํานวน 205 คน โดยวิธีการเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากประชากรนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ขอมูลท่ีไดนํามา

วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบที 

(t-Test) ผลการสํารวจหลังเรียนพบวานักเรียนมีการใชกลยุทธการเรียนภาษอังกฤษเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ดาน โดยการใชกลยุทธการ

เรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 

คําสําคัญ: กลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู การจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

3 ครูชํานาญการ อันดับ ค.ศ. 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the language learning strategies of 

Matthayomsuksa 3 students at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School 2) construct and develop 

language learning strategies lesson plans for memory strategy 3) compare the use of memory strategies. 

The instruments used to collect the data were the Oxford’s Strategies Inventory of Language Learning 

(SILL version 7.0). The SILL was translated into the Thai language and adapted to the Thai context and 

language learning strategies lesson plans for memory strategy. The subjects were 205 students taken by 

purposive sampling method from Matthayomsuksa 3 students at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya 

studying in General English 6 Course. The data was analyzed in order to find means, standard deviation 

and t-Test. The results indicated that Matthayomsuksa 3 students had been increasingly using all 

categories of English learning strategies. However, the use of memory strategy after studying of 

Matthayomsuksa 3 students at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School is higher than before studying 

with a significantly statistical figure at .01.  

Keywords: Language Learning Strategies, Lesson Plan, Memory Strategy 

 

บทนํา 

การเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนเครื่องมือสําคัญท่ีสามารถเปนรากฐานท่ีมั่นคงใหกับผูเรียน ในการเรียน

ในระดับท่ีสูงข้ึนไป โดยเฉพาะการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการท่ีใชในการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก เปนสิ่งสําคัญท่ี

ผูเรียนควรทราบ ฝกฝน และพัฒนาทักษะทางภาษาอยูตลอดเวลา หลักสูตรการจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานจึงเปนสวนหน่ึงในการ

สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูเรียนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ไดรับการศึกษาในรายวิชา

ภาษาอังกฤษท่ีเทาเทียม และท่ัวถึง 

ความนิยมในการเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดเปลี่ยนไปอยางมาก อันเน่ืองมาจากการพัฒนาไปอยางรวดเร็วของ

โลก โดยมีเทคโนโลยีและความรวดเร็วเปนพ้ืนฐาน แตไมสามารถอยูไดอยางยั่งยืน นักเรียนสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรู

ภาษาอังกฤษไดอยางท่ัวถึงและหลากหลาย แตไมสารถบังคับตนเองใหจดจอ และจดจําบทเรียนได ในแวดวงการศึกษา

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาการเรียนภาษาท่ียั่งยืน คือ การตอบสนองความตองการในการเรียนภาษาของนักเรียนรุนปจจุบัน โดย

ไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต โดยการสรางกลยุทธการเรียนภาษาท่ียั่งยืน  

ดังน้ัน การจัดกระบวนการเรียนรูในหองเรียนภาษาอังกฤษในยุคปจจุบัน จึงควรมุงเนนไปท่ีการพัฒนากลยุทธการ

เรียนภาษาของผู เรียนในดานท่ีผู เรียนมีการใชต่ําสุด เพ่ือใหผู เรียนเกิดความตระหนักรูและเกิดการจําดวยตนเอง 

(Autonomous learner) ซึ่งสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาท่ีพบจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะแผนการจัดการเรียนรูจะเปนเครื่องมือท่ีควบคุมบริบทตางๆ ในช้ันเรียนใหเปนไปตาม

จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียน

ภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ท่ีมีการออกแบบข้ันการสอนตามแผนผังความคิดกลยุทธการเรียน

ภาษาของ Oxford ท่ีแสดงกลยุทธการเรียนภาษาทางตรงและทางออม 6 ดาน และ 19 กลยุทธยอย เช่ือมโดยงกับตัวอยาง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Oxford, 1990:17) เพ่ือใชสงเสริมกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ใน
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รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 โดยใหนักเรียนเกิดความตองการในการพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการเรียนรูภาษาดวย

ตนเอง เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยา 

2. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐาน 6 

3. เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษดานการจํา กอนเรียน – หลังเรยีน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การสงเสริมพัฒนาการดานการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดาน

การจํา ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลยุทธการเรียนภาษา และรูปแบบการสอนกลยุทธการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

รวมท้ังศึกษางานวิจัย และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการสอนท่ี

แทรกการสอนกลยุทธการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในช้ันเรียนปกต ิ

 

แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยในครั้งน้ีใชรูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 

2543: 95) ดังน้ี 

 

 

 

เมื่อ O1 คือการทดสอบกอนการทดลอง 

 O2 คือการทดสอบหลังการทดลอง 

 X คือการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรยีน

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 

การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช

แผนการจดัการเรียนรูสงเสริม 

กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ

ดานการจํารายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 6 

ผลการใชกลยุทธการเรียน

ภาษาอังกฤษดานการจําและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 

O1  X  O2 
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กลุมเปาหมายในการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3/6, 3/14, 3/15 และ 3/16 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยา จํานวน 205 คน แบงเปน 4 หอง หองละ 51 - 52 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการสอน 

 1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู สื่อการเรียนรู กิจกรรม

การเรยีนการสอนกลยุทธการเรียนภาษาดานการจํา และการวัดและประเมินผล 

2. ใบกิจกรรม (Assignment Sheets) ในหนวยการเรียนรูท่ี 5 Our Future  

 3. ACCESS Interactive Software M.3 และ PowerPoint Presentation  

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

แบบสํารวจการใชกลยุทธการเรียนภาษา (Language Learning Strategies Survey)เปนรายการกลยุทธการเรียน

ภาษาของ Oxford ท่ีเขียนเปนเชิงพฤติกรรมการเรียน จํานวน 50 ขอ ซึ่งแปลมาจาก Oxford Strategy Inventory for 

Language Learning (SILL) version 7.0 เปนแบบประเมินการใชกลยุทธการเรียนภาษาดวยตนเอง มาตราสวนท่ีใชในการ

ประเมินคา (Rating scale) ใชตามวิธีของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 อันดับ  
 

ดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูล 
การดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนําแผนการสอนและเครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการวิจัยและเก็บขอมูลตลอด 4 สัปดาหแรก ของภาคเรียนท่ี 2 

กับกลุมตัวอยาง (นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6, 3/14, 3/15 และ 3/16) จํานวน 205 คน 

การเก็บขอมูลและการวิเคราะห 

1. สํารวจการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใช “แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย

ในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา  ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 โดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ” กอนเรียน 

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช Google Sheets และวิเคราะหหาคาเฉลี่ยในการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานท่ี

ต่ําสุดของนักเรียน  

3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 

เรื่อง Our future จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธทางตรงและ

กลยุทธยอยดานการจํา (การเช่ือมโยงองคความรู การใชภาพสัญลักษณ การทบทวนบทเรียน และการนํ้าใช) ซึ่งเปนกลยุทธ

ดานท่ีนักเรียนมีการใชต่ําสุดจากผลสํารวจและใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบเครื่องมือ 

4. สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

6 และประเมินผลการจัดการเรียนรู  

5. เก็บขอมูลการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใช “แบบสอบถามเพ่ือการ

วิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 โดยใชแผนการ

จัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ” หลังเรียน 
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6. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยในการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําระหวางกอนเรียน – หลังเรียนมา

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลโดยการบรรยาย 
สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงควิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา กอนเรียนและหลังเรียน 

กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 
ระดับการใช 

x  S.D. ระดับ 

กอนเรียน 
 กลยุทธดานการจํา 
 กลยุทธดานพุทธิปญญา 
 กลยุทธดานการทดแทน 
 กลยุทธดานอภิปญญา 
 กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 
 กลยุทธดานสังคม 

 
2.68 
2.94 
2.85 
3.19 
2.76 
2.96 

 
0.13 
0.16 
0.25 
0.16 
0.04 
0.22 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

รวม 2.90 0.14 ปานกลาง 

หลังเรียน 
 กลยุทธดานการจํา 
 กลยุทธดานพุทธิปญญา 
 กลยุทธดานการทดแทน 
 กลยุทธดานอภิปญญา 
 กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 
 กลยุทธดานสังคม 

 
3.05 
3.12 
3.22 
3.31 
2.94 
3.25 

 
0.15 
0.21 
0.21 
0.18 
0.30 
0.35 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.15 0.21 ปานกลาง 

ระดับของการใชกลยุทธ    1.00 – 2.49  หมายถึง ใชกลยุทธในระดับต่ํา 

     2.50 – 3.49 หมายถึง ใชกลยุทธในระดับปานกลาง 

     3.50 – 5.00 หมายถึง ใชกลยุทธในระดับสูง 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา โดยรวมมีการใชกลยุทธการเรียนอยูในระดับปานกลางท้ังกอนเรียน     

( x = 2.90) และหลังเรียน ( x = 3.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียนอยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการจําอยูในระดับท่ีต่ําสุด ( x  = 2.68) อยางไรก็ตามการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในทุกดาน หลังการจัดกระบวนการ

เรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา โดยดานการจําคือดานท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 

(Mean Diff. = -0.37) 
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วัตถุประสงควิจัยขอท่ี 2 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา 

รายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 6 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 6 ประเมินตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ขอ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1. กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. 
จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะ การะบวนการ 

คุณธรรม จรยิธรรมและคานิยม 

4.17 0.29 
มาก 

3. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.42 0.80 มาก 

6. กิจกรรมไดกระตุนใหผูเรียนคนพบและสรางองคความรูดวยตนเอง 4.33 0.58 มาก 

7. สื่อการเรยีนรูเหมาะสม ตรงตามจดุประสงค 4.33 1.15 มาก 

8. เน้ือหาในสื่อการเรียนรูสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

9. การประเมินครอบคลมุจุดประสงคการเรยีนรู 4.33 0.58 มาก 

10. 
การประเมินครอบคลมุดานความรู ทักษะ ความรูสึกและการ

แสดงออกทุกดาน 

4.00 0.00 
มาก 

รวม 4.39 0.57 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา รายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ท่ีผานการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคุณภาพอยูในระดับดี ( x  = 4.39) 

วัตถุประสงควิจัยขอท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กอนเรยีน – หลังเรียน  

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทียบความแตกตางของระดับการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา กอนเรียน – หลังเรยีน  

กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ
ดานการจํา 

n x  S.D. t df sig 

กอนเรียน 205 2.68 0.13 
-5.01 204 0.00** 

หลังเรียน 205 3.05 0.15 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1  

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยากอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 ( x  = 2.68)  

สวนการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยาหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 ( x  = 3.05) เมื่อนําคะแนนมาเปรียบเทียบพบวาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ

ดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห แสดงใหเห็นวาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ในภาคเรียนท่ี 2  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยกอนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กลยุทธท่ี

นักเรียนใชสูงท่ีสุดคือ กลยุทธดานอภิปญญา และ กลยุทธท่ีนักเรียนใชต่ําท่ีสุดคือ กลยุทธดานการจํา และหลังการจัด

กระบวนการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กลยุทธท่ีนักเรียนใชสูง

ท่ีสุดคือ กลยุทธดานอภิปญญา และ กลยุทธท่ีนักเรียนมีการใชต่ําท่ีสุดคือ กลยุทธดานอารมณและความรูสึก โดยกลยุทธดาน

การจําคือดานท่ีมีคาเฉลี่ยในการใช เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  

ผลวิเคราะหท่ีไดโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบที (t-Test) พบวาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา หลังการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธ

การเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 

                                        ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน ผูสอนควรออกแบบแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนากลยุทธ 

การเรียนภาษาอังกฤษใหครบทุกดาน โดยเนนพัฒนาจากดานท่ีนักเรียนมีการใชต่ําสุด – สูงสุด และควรเพ่ิมเวลาสําหรับข้ันฝก

ในทุกแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ             

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการเตรียมเครื่องมือวิจัยใหพรอมใหเร็วท่ีสุด เพ่ือหลีกเลี่ยงขอจํากัด

ทางดานเวลา  
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ ท่ีมีตอ
ความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ตามเกณฑ
มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 
ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดวยวัสดุธรรมชาติ 3) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 2/4 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ท่ีกําลังศึกษา  อยูช้ันอนุบาลปท่ี 
2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 20 คน โดยใชการ
เลือกแบบเจาะจง 
  เครื ่องมือที่ใชในการวิจัยในครั ้งนี้ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง 3) แบบบันทึกเชิงปฏิบัติการการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  

ผลการวิจัยพบวา  
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ มีประสิทธิภาพเทากับ 87.25/90.5   ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  
2. หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 มีความสามารถในการใช

กลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
3. หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดวยวัสดุ

ธรรมชาติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ, ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
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Abstract 

  This research aims to 1) study the effectiveness of creative arts activities with natural materials. A 
study on the ability of using small muscles of kindergarten students in year 2/4, Municipality School 4, 
Wat Noppawaram, according to standard E1 / E2 = 80/80 2) To compare the ability of the small muscles 
of the kindergarten students. After the events of Creative Arts 3) to measure the level of satisfaction of 
kindergarten students in the 2/4 kindergarten with creative arts activities with natural materials. 
  The sample used in this study Pre-school children between 5-6 years old. Kindergarten year 2/4, 
2nd semester, academic year 2560, school district 4, Wat Nopwongsaram, Amphoe Mueang, Pattani, 20 
people using a specific selection. 
  The instruments used in this study were 1) a creative activity plan with natural materials, 2) a test 
for the ability to use the muscles before and after the test, 3) 4) Student Satisfaction Model for creative 
arts activities with natural materials. 
  The research found that 
  1. The performance of creative arts activities with natural materials. The efficiency is 87.25 / 90.5, which is 
higher than the 80/80 set.  
            2. After creative arts activities with natural materials Kindergarten students in the second year of 
junior year were significantly more likely to use the muscles than before the experiment at the .01 level. 
  3.After the experiment, 2/4 kindergarten students were satisfied with creative arts activities. With 
natural materials The mean score was 2.86. The standard deviation was 1.50 

Keywords: creative arts activities with natural materials, ability to use small muscles 

   บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ไดกลาวถึงความมุง
หมายและหลักการจัดการศึกษาวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน  มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สํานักเลขาธิการคุรุสภา, (2542:17 อางถึงในประไพ วงษหาแกว, 2553:1) ควรเริ่มตนชวงปฐมวัย 
ซึ่งเปนชวงท่ีสําคัญมากในการวางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย ซึ่งเด็กวัยน้ีควรไดรับการอบรมเลี้ยงดูท่ีถูกตองและเหมาะสม 
เพราะชวงวิกฤติของมนุษย ซึ่งควรไดรับการพัฒนาทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา เยาวพา เดชะ
คุปต, (2542:1 อางถึงในอภิญญา สุรเสน, 2557:58) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดไววาเด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
พัฒนาการ ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสมดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผู
เลี้ยงดู เด็กกับผูสอนหรือผูท่ีเก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุก
ดานอยางเปนองครวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาเด็ก
โดยองครวมผานกิจกรรมการเลนท่ีหลากหลายและจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุข การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับควรใหเกิด การเรียนรูผานการปฏิบัติจริงและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู เหมาะสมกับวัยและมีการพักผอน   ท่ีเพียงพอ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2560:4) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีครูปฐมวัย   และผูเก่ียวของทุกฝายกับเด็กปฐมวัยจําเปนจะตองทราบและเขาใจ เพราะพัฒนาการทางดาน
ตางๆ ของเด็กไมวา จะเปนพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ลวนมีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกัน หาก
พัฒนาการดานใดดานหน่ึงบกพรอง จะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานอ่ืนๆ เชนเดียวกัน ท้ังน้ีพัฒนาการของเด็กจะเกิดข้ึน
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ตามลําดับข้ันตอน โดยมีพ้ืนฐานมาจากพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดูของบุคคลในครอบครัวและประสบการณเดิมของเด็กท่ี
ไดรับ ดังน้ันอัตราพัฒนาการของเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของวราภรณ รักวิจัย, (2540:14 อาง
ถึงในกณิการ พงศพันธสถาพร, 2553:15) ไดกลาวถึงธรรมชาติของเด็กไววาเด็กวัย 3-5 ป ตองการท่ีจะแสดงออกถึง
ความสามารถของตนและความตองการเปนอิสระมีความแตกตางระหวางบุคคล มีลักษณะเปนของตนเอง ซึ่งไดรับมาจากการ
ถายทอดทางพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู รางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง นํามาสูอารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาท่ีดี 

พัฒนาการดานรางกายเปนพัฒนาการดานหน่ึงท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตประจําวันของเด็ก กุล
ยา ตันติผลาชีวะ, (2551:100-102 อางถึงในผกากานต นอยเนียม, 2556:2) กลาววา กลามเน้ือเล็ก  เปนพัฒนาการทางกาย
อีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญมาก เพราะเปนการเสริมสรางความสามารถในการหยิบจับ คัดเขียน   และทํากิจกรรมท่ีตองใชกลามเน้ือ
น้ิวมือ ฝามือและขอตอการสงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็กเปนการพัฒนากลามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กตองใชน้ิวมือและมือ
ในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การเขียนหนังสือ การหยิบ จับ ปน การสงเสริมการใชกลามเน้ือมือไมเพียงแตพัฒนาการของ
กลามเน้ือน้ิวมือใหแข็งแรงเทาน้ัน แตยังเปนการสงเสริมความสามารถของการใชสายตากับมือใหสัมพันธกัน ตองไดรับการดูแล
อยางตอเน่ือง จะเห็นไดวาการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการเขียนการหยิบ การจับ จะดี
หรือไมข้ึนอยูกับความแข็งแรงของกลามเน้ือมัดเล็ก เด็กปฐมวัยตองไดรับการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็ก น้ิวมือ มือ 
ในการทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแตละคน จะมี
ความแตกตางกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความแข็งแรงความยืดหยุน ความสามารถในการควบคุมและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
ครูจึงควรจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานกลามเน้ือมัดเล็กใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเด็กแตละคน สอดคลอง
กับแนวคิด เยาวพา เดชะคุปต, (2543:22-24 อางถึงในผกากานต นอยเนียม, 2556:2) กลาววา การสงเสริมและพัฒนากลามเน้ือ
มัดเล็กใหแข็งแรงการใชลีลามือ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียน ความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือมีความสําคัญอยางมาก
กับการเขียนของเด็ก กิจกรรมอุปกรณท่ีชวยสงเสริมการใชกลามเน้ือน้ิวมือกับสายตาใหประสานสัมพันธกัน เชน การรอยลูกปด 
การรอยเชือก การรอยดอกไม เย็บกระดุม การรูปซิป การเรียงสี เรียงไมหนีบ การปกหมุด ตอกตะปู เปนตน 

 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุธรรมชาติเปนกิจกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีคุณคากับเด็ก อีก
ท้ังความหลากหลายของวัสดุธรรมชาติ ซึ่งท่ีอยูรอบๆ ตวัเด็ก คาดวานาจะสงผลถึงพัฒนาการดานตางๆของเด็ก เชน การรับรู
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 เปนตน การสงเสริมใหเด็กใชวัสดุธรรมชาติ ยังสอดคลองกับแนวความคิดของพร พันธุโอสถ, (2543 อางถึง
ในณัฐรวี วงศอริยะกวี, 2552:2-3) ท่ีกลาววา วัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการเลนสรางสรรคของเด็ก ควรเปนวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดใน
ทองถ่ิน ไมควรเปนของเลนสําเร็จรูป เพราะของเลนสําเร็จรูป  จะไมเปดชองวางใหเด็กไดใชจินตนาการ นอกจากน้ันวัสดุธรรมชาติ
ท่ีไดจากทองถ่ินอยางมีผลดีในแงของความประหยัด หางาย การสานตอวัฒนธรรมพ้ืนบานและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ดวย นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, (2542 อางถึงในณัฐรวี วงศอริยะกวี, 2552:2) ไดกลาวถึงการนําเอา
วัสดุธรรมชาติมาใชในการสรางงานศิลปะ ยังเปนการสงเสริมและการอนุรักษใหเห็นถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม ท้ังน้ียังสอดคลอง
กับการจัดการศกึษาท่ีเปนไปตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังน้ีการรูจักใชวัสดุจากธรรมชาติอยางรูคุณคาและ
สรางสรรคน้ัน ควรเริ่มตั้งแตในการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเปนวัยท่ีเปนพ้ืนฐานของการวางรากฐานชีวิต  โดยสอดแทรกความรู
ผานกิจกรรมดานตางๆ ใหสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับพร พันธุโอสถ, (2543 อางถึงในณัฐรวี วงศอริยะกวี, 2552:2) ไดกลาว
วา วัสดุอุปกรณประกอบกิจกรรมควรนําวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินมาใชเปนอันดับแรก  ซึ่งการจัดกิจกรรมสรางสรรค เปน
กิจกรรมท่ีชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยใชศิลปะ เชน การเขียน
ภาพ การปน การฉีก-ปะ การตัด-ปะ การพิมพ การรอย หรือวิธีการอ่ืน ท่ีเด็กไดสรางสรรคและเหมาะสมกับการพัฒนาการ  

จากการท่ีไดฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยพบวาเด็กปฐมวัย  ในโรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 50 ของ
นักเรียนท้ังหมดมีปญหาในการใชกลามเน้ือมัดเล็กในการทํากิจกรรม ซึ่งยังไมคลองแคลวและมั่นคง สังเกตไดจากวิธีการหยิบ
จับสีเทียนยังไมถูกวิธีการลากเสนตามรอยประยังไมถูกทิศทาง การระบายสียังออก   นอกกรอบ การใชชอนตักอาหารยังบังคับ
มือไมไดและจากการสนทนากับผูปกครองพบวามีความตองการใหบุตรหลาน    มีพัฒนาการในเรื่องของการเขียนหนังสือใหเร็ว
ท่ีสุด      

ดวยความสําคัญและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ท้ังน้ีเด็กจะไดทํากิจกรรมท่ีชวยในการพัฒนาทักษะการใช
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กลามเน้ือมัดเล็กใหมีความแข็งแรง คลองแคลวและทํางานประสานสัมพันธกับสายตา   เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถใน
การใชมือในระดับท่ีสูงข้ึนและเปนแนวทางสําหรับครูและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไดใชเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
       ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ตามเกณฑมาตรฐาน E1/E2 = 80/80   

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัด
นพวงศาราม ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามท่ีมีตอ   การจัด
ประสบการณเรื่องความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ 

         วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        กลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัย เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี กลุมประชากรจํานวน 81 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  
        2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  
         3. แบบประเมินเชิงปฏิบัติการการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
         4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  
3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
        การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี  
            1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐาน
การศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2554 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติและงานวิจัย     ท่ีเก่ียวของ 
 2. สรางเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภทขางตน เสนออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจายกมลรัตน คนองเดช อาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยนิเทกศ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ  

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 

  - ดานความคลองแคลว 

  - ดานความยืดหยุน 

  - ดานการควบคุม 

  - ดานการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 

 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ดวยวัสดุธรรมชาติ 
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 3. นําไปทดลองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางประชากร 3 - 5 คน เพ่ือตรวจสอบ   ความ
เหมาะสมในการใช ปรับแกไข 
 4. นําเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภท เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดแก 1) นางสาวประเยา บุญศิริ ตําแหนง ครู
ชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) นางนฤมล พงศจิต ตําแหนง ครูชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) นางสาว
วนิดา แยนา ตําแหนง ครูชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปตตานี เขต 1 เพ่ือพิจารณาความสอดคลองเชิงเน้ือหา 
 5. นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คน มาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) ผลการ
วิเคราะหพบวา คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติคาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก (กอนและหลังจัดกิจกรรม) คาดัชนี
ความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบประเมินเชิงปฏิบัติการการใชกลามเน้ือมัดเล็กระหวางการทดลอง คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุ
ธรรมชาติ คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1  

 6. นําเครื่องมือท้ัง 4 ประเภท ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนการทดลอง ใชแบบทดสอบวัดทักษะ
การใชกลามเน้ือมัดเล็ก ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) บันทึกคะแนน  
 7. จัดประสบการณตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ จํานวน 10 แผน ๆ ละ 1 กิจกรรม ๆ ละ 
30 นาที ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี ของสัปดาห หลังการจัดกิจกรรมแตละแผน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน
พฤติกรรมการใชกลามเน้ือมัดเล็กระหวางการทดลองประจําแตละแผนจนครบท้ัง 10 แผน  
 8. หลังการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ จํานวน 10 แผน เสร็จสิ้น  จึงใช
แบบทดสอบวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) และใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  
 9. นําขอมูลตั้งแตขอ 6 ขอ 8 มาวิเคราะหเชิงสถิติ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของเครื่องมือการใช
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 87.25 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) เทากับ 90.05 เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 เทากับ 80/80 สูงกวาเกณฑ แสดงวาการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 10 นําขอมูลจากการประเมินกอนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (postest) วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติทดสอบ
คาทีชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t – test dependent) และวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ วิเคราะหคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย เรื่องผลการใชศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถในการใช
กลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปตตานี  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน E1/E2  เทากับ 80/80 พบวาประสิทธิภาพของเครื่องมือระหวางการทดลอง (E1) มีคารอยละเทากับ 87.25 
และมีประสิทธิภาพของเครื่องมือหลังการทดลอง (E2) มีคารอยละเทากับ 90.5 ดังน้ัน เครื่องมือวิจัย เรื่องผลการใชศิลปะ
สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 มีประสิทธิภาพ คา 
E1/E2  เทากับ 87.25/90.5 แสดงวา เครื่องมือวิจัย  มีประสิทธิภาพตามสมมติฐาน 

  2. หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔    วัดนพวงศา
ราม มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคาเฉลี่ย ( x ) กอนการทดลอง เทากับ 12.2 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.46 หลังการทดลองคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 17.4     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
1.93 เมื่อทดสอบคาทีชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t-test dependent) พบวา    มีคาเทากับ 14.45 และ Sig.000 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงวาหลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาล ปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม มีความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลองเปนไปตามสมมติฐาน   
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  3. หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.50 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบทํากิจกรรมศิลปะ เพราะทําแลวสนุก อยากทําบอยครั้งมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.95 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.22 รองลงมาคือ นักเรียนชอบการทํากิจกรรมเปนกลุมมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.85 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 นักเรียนชอบใหครูจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 
2.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.37    และนักเรียนชอบ  นําวัสดุธรรมชาติมาสรางสรรคงานศิลปะของตนเอง มี
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.52 ตามลําดับจากมากไปนอยเปนไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ประเด็นท่ี 1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจยั เรื่องผลการใชศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปตตานี มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน E1/E2  เทากับ 80/80 เปนไปตามสมมุติฐานแสดงวา เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเปนไป
ตามวัตถุประสงค สามารถอภิปรายไดวา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนน
ภาคปฏิบัติ เปดโอกาสใหเด็กไดฝกประสบการณในการใชกลามเน้ือมือ น้ิวมือ ฝามือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
เชน กิจกรรมปะติดเมล็ดพืช เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็กในการหยิบ จับวัสดุอุปกรณ ในการปะติดเมล็ดพืชตามรูปภาพท่ีกําหนด 
กิจกรรมประดิษฐตุกตาจากเปลือกไข เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็กในการหยิบ จับ มวน ดึง ในการประดิษฐตุกตา กิจกรรมกดก่ิง
ไม เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็กในการหยิบ จับ กด คลึงก่ิงไม กิจกรรมสกัดสีธรรมชาติ เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็กในการหยิบ จับ 
ขยี้ บีบ กดวัสดุธรรมชาติ เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดยึดหลักการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ โดยคํานึงถึงจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ขอท่ี ท่ีระบุไววากลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกัน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2560:26) กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ ตองมีความหลากหลาย ไดแก 
กิจกรรมจุมสีรากผักบุง กิจกรรมพิมพภาพจากใบไม กิจกรรมรอยกานมะละกอ กิจกรรมกลิ้งแกนขาวโพด กิจกรรมโรยทรายสี 
กิจกรรมก่ิงไมสรางสรรค กิจกรรมสกัดสีธรรมชาติ กิจกรรมประดิษฐตุกตาจากเปลือกไข กิจกรรมปะติดเมล็ดพืชและกิจกรรมผัก 
ผลไมแปลงราง ซึ่งการทํากิจกรรมแตละชนิด  มีข้ันตอนในการทําอยางงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
ทําใหเด็กสามารถทํากิจกรรมช้ินแรกไดดวยตนเอง จึงเกิดความเพลิดเพลินและมั่นใจท่ีจะทํากิจกรรมช้ินตอไปสอดคลองกับ รุง
รวี กนกวิบูลยศรี, (2555:190 อางถึงในผกากานต นอยเนียม, 2556:69) กลาววา การสงเสริมความสามารถในการใช
กลามเน้ือมัดเล็ก นอกจากกิจกรรมระบายสียังมีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบท่ีสามารถพัฒนากลามเน้ือมือและตา เชน กิจกรรม
ปน กิจกรรมการรอยลูกปด รอยหลอดกาแฟ กิจกรรมการเลนเครื่องเลนพลาสติก สรางสรรคท่ีตองมีไมเสียบตอ เปนตน 
กิจกรรมตางๆ เหลาน้ี จะสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรค และพัฒนาความสัมพันธระหวางมือและสายตาควบคูกันไป
ดวย ผูวิจัยจึงนํามาปรับเปนหลักการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีความปลอดภัยตอเด็ก สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและยึดเด็กเปนสําคัญ 
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:4 อางถึงในอภิญญา สุรเสน, 2557:114) กลาววา 
การจัดกิจกรรมท่ีเนนเด็กเปนศูนยกลาง คือ เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง เด็กได
ฝกการวิเคราะห วางแผนและลงมือปฏิบัติ เด็กไดสรุปและสรางองคความรู   ดวยตนเอง นอกจากน้ีเด็กไดปฏิสัมพันธเรียนรู
จากผูอ่ืน การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  มีความสําคัญตอเด็กในการสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือ
มัดเล็กใหแข็งแรง ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือ มีความสําคัญอยางมากกับการ
เขียนของเด็ก ซึ่งกิจกรรมอุปกรณท่ีชวยสงเสริมการใชกลามเน้ือน้ิวมือกับสายตาใหประสานสัมพันธกัน ดังน้ันการพัฒนา
กลามเน้ือมัดเล็กสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเทคนิคการสอนของครู สิ่งสําคัญท่ีครูพึง
ตระหนักในการจัดกิจกรรมใหเด็กคือ ใหเด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็ก โดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ ชัยยงศ พรหม
วงศ (2521:101-102 อางถึงในรวิพร ผาดาน, 2557:9) ไดกลาววาการพัฒนากลามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ ท่ีควร
จะทําการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเด็กจะไดมีรางกาย ท่ีแข็งแรง สมบูรณ โดยเฉพาะกลามเน้ือเล็กจะเห็นไดวาถาเด็กมีความ
มั่นคง และแข็งแรงมากเพียงใดยอมจะทําใหพัฒนาการทางการเขียนดีตามไปดวยเชนกัน การพัฒนากลามเน้ือเล็กของเด็กควร
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จะทําแบบคอยเปนคอยไป โดยดูจากพัฒนาการในแตละวัยของเด็กอยางเหมาะสม  ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําอยาง
สม่ําเสมอ  
 ประเด็นท่ี 2 หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  สูงกวากอนการทดลอง ผลการวิจัยพบวา หลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔    วัดนพวงศาราม มีความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลองอยาง มีนัยทางสถิติ แสดงวา    หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับสุพัชราภรณ 
ดาราวลี (2552) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ และผกา
กานต นอยเนียม (2556) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยดิน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เกิดความคลองแคลว การยืดหยุน การควบคุม
กลามเน้ือและความสัมพันธของการใชกลามเน้ือมือกับตาสัมพันธกันสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับรวิพร ผาดาน (2557) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ 
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
  ประเด็นท่ี 3 หลังการการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 โรงเรียนเทศบาล 
๔ วัดนพวงศาราม มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติอยูในระดับมาก ผลการวิจัยพบวา 
หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาล 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 1) นักเรียนชอบทํากิจกรรมศิลปะ เพราะทําแลว
สนุก อยากทําบอยครั้ง 2) นักเรียนชอบการทํากิจกรรมเปนกลุม 3) นักเรียนชอบใหครูจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท่ีหลากหลาย 
4) นักเรียนชอบนําวัสดุธรรมชาติ  มาสรางสรรคงานศิลปะของตนเอง ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดปรับปรุงการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติใหมีความนาสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ ของจริงท่ีหลากหลายตาม
บริบทของเด็ก โดยเนนใหเด็กไดใชกลามเน้ือมือ น้ิวมือ ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน สอดคลองกับเยาวพา เดชะ
คุปต, (2543:22-24 อางถึงในผกากานต นอยเนียม, 2556:2) การสงเสริมและพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กใหแข็งแรงดีก็พรอมท่ีจะ
ลากลีลามือ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือมีความสําคัญอยางมากกับ    การ
เขียนของเด็ก 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1 ผูท่ีจะนําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ เพ่ือสงเสริมทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก
สําหรับเด็กปฐมวัยไปใช ควรศึกษาและทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู ข้ันตอนการทํากิจกรรม บทบาทของครูและเด็ก 
วิธีการวัดผล ระยะเวลาในการทํากิจกรรม ตลอดจนเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาใชในแตละกิจกรรมใหพรอม 
   1.2 ขอตกลงในการทํากิจกรรม ควรเกิดจากเด็กและครูรวมกันสรางข้ึน เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกันมากกวาการท่ีครูเปนผูสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม
เพียงฝายเดียว 
  1.3 ครูควรมีบทบาทในการดูแลใหความชวยเหลือ  ใหคําแนะนําเมื่อเด็กตองการกระตุนเด็ก โดยใหเด็ก   ไดทดลอง
ทําตามความคิดของตนเอง ใหแรงเสริมกลาวคําชมเชยในผลงานของเด็ก ทําใหเด็กมีความมั่นใจและตั้งใจในการทํากิจกรรม 
   1.4 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ ครูควรจัดสถานท่ีสําหรับการทํากิจกรรม  ใหมีการหยิบใช
สื่อวัสดุอุปกรณไดอยางสะดวกเพียงพอกับความตองการของเด็ก ไมมีเสียงดังจากภายนอกเขามารบกวนเด็ก ไมใหมีสิ่งรบกวน
สมาธิของเด็ก 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             140 
 
  1.5 เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมในแตละครั้ง  ควรมีการสนทนารวมกันสรุปถึงการทํากิจกรรมในแตละวันวาอยางไร  
ตลอดจนการสนทนาช้ินงานของตนเอง(ทีละคน) ในชวงเวลาสงงาน เพ่ือฝกใหเด็กไดใชความคิดท่ีได  จากประสบการณในการ
ทํางาน รวมท้ังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถดานอ่ืนๆ เชน ดาน
คณิตศาสตร  ดานภาษา ดานสังคม ดานจริยธรรม ดานวิทยาศาสตร เปนตน 
 2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ เชน การปน 
การรอย การถัก การสาน เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใช
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 จํานวน 24 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม  การ
ทดลองใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง  ระยะในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง รวม 12 ครั้ง  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย คือ  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  แผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรค  และแบบทดสอบการทํากิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือวัดความสารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงกวากอนจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
คําสําคัญ :  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 

 The objective of this research was to compare the ability of using the small muscles before and 
after using creative arts activities for kindergarten students. The samples used in this research were the 
kindergarten students 1/3 students in the second semester, the academic year 2017 at Municipal 3 school 
(Sopon Pittaya Kunanusorn), Hat Yai district, Songkhla province. The amount 24 people was selected by 
cluster random sampling. The experimental research was 4 times a week, 3 weeks, a total of 12 times. 
The research instruments were creative arts activities, creative arts experience plans, and creative arts 
activity for measuring to use of small muscles - test. The result of research: the ability to use small 
muscles of early childhood after using creative arts activities was higher than before the learning at the 
.01 level of significance. 
 

Keywords: creative arts activities, ability to use small muscles, early childhood 
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บทนํา 
 เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยเริ่มตนของชีวิต เด็กปฐมวัยจะเจริญเติบโตไดดีตองไดรับการดูแลเอาใจใสใหเปนไปตามวัย 
นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) จะเขาเรียนช้ันอนุบาล 1 โดยจะนับตามปพุทธศักราชท่ีเกิด 
ซึ่งในปการศึกษา 2560 นักเรียนท่ีเกิดในปพุทธศักราช 2556 สามารถท่ีจะเขาเรียนช้ันอนุบาล 1 ไดทันทีโดยไมไดคํานึงถึง
เดือนท่ีเกิด จึงทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําของพัฒนาการท้ัง 4 ดาน  เด็กท่ีเกิดตนปจะไดเปรียบในพัฒนาการทุกๆดาน ท้ัง
ดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา โดยเฉพาะท่ีเห็นไดชัดคือพัฒนาการทางดานรางกาย ซึ่งเด็กท่ีเกิดตนปจะมี
พัฒนาการทางดานรางกาย เชน กลามเน้ือมัดเล็กดี สามารถระบายสี ลากเสน หรือเขียนตามรอยเสนประไดดี มีความพรอมท่ี
จะเริ่มเรยีน และเขียนในระดับช้ันถัดไป แตสําหรับกลุมนักเรียนท่ีเกิดปลายปสวนใหญจะมีปญหาดานกลามเน้ือมัดเล็กคือ ไม
สามารถลากเสนตามรอยเสนประได การระบายสีไมสวยงามเหมือนคนท่ีเกิดตนป ปนดินนํ้ามันเปนกอนกลมๆ บีบ คลึง ขยํา 
ไมได  สงผลทําใหไมมีความพรอมท่ีจะเริ่มเรียนเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
 พัฒนาการดานรางกายเปนพัฒนาการดานหน่ึงท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย 
ซึ่ง กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2551: 100-102) กลาววา กลามเน้ือมัดเล็กเปนพัฒนาการทางกายอีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญมาก เพราะ
เปนการสรางเสริมความสามารถในการหยิบจับ คัดเขียน และทํากิจกรรมท่ีตองใชกลามเน้ือน้ิวมือ ฝามือ และขอตอ  การ
สงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็กเปนการพัฒนากลามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญไดแก การ
เขียนหนังสือ การจัดกระทํา หยิบ จับ ปนแตงสิ่งตางๆ การสงเสริมการใชกลามเน้ือมือไมเพียงแตพัฒนาการของกลามเน้ือ น้ิว
มือใหแข็งแรงเทาน้ัน แตยังเปนการสงเสริมความสามารถของการใชสายตากับมือใหสัมพันธกันดวย  การสงเสริมพัฒนาการ
กลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็กตองพัฒนาควบคูกันไป และเด็กตองไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง  จะเห็นไดวาการ
พัฒนากลามเน้ือมัดเล็กเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะการเขียน การหยิบ การจับจะดีหรือไมข้ึนอยูกับความแข็งแรง
ของกลามเน้ือมัดเล็ก  เด็กปฐมวัยตองไดรับการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดใชกลามเน้ือเล็ก มือ น้ิวมือ ในการทํากิจกรรมตางๆ อยาง
หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแตละคนจะมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ความแข็งแรง ความยืดหยุน ความสามารถในการควบคุม และการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา ครูจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการดานกลามเน้ือมัดเล็กใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเด็กแตละคน (Huffman and Fortenberry. 
2011: 47)  การเลนและการจัดกิจกรรมศิลปะตางๆ จะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กไดพัฒนาความพรอมทางมือและตามากท่ีสุด  
เด็กจะเรียนรูอยางสนุกสนาน เด็กจะใชมือในการหยิบจับวัสดุตางๆทําใหเขาใจวิธีการใชน้ิวจับดินสอไดอยางถูกวิธีสอดคลองกับ 
พัฒนา  ชัชพงศ (2541:122) ท่ีกลาววา การพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กใหแข็งแรงทําใหเด็กพรอมท่ีจะลากลีลามือซึ่งเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือมีความสัมพันธกับการเขียนของเด็ก  ซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ
ท่ีจะชวยสงเสริมการใชกลามเน้ือมือกับสายตา (Eye Hand Coordination ) ใหประสานสัมพันธกัน ไดแก การรอยลูกปด รอย
เชือก รอยดอกไม เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไมหนีบ ปกหมุด ตอกตะปู เปนตน (เยาวพา  เดชะคุปต. 2543: 22-24) 
นอกจากน้ีจากการศึกษาวิจัยพบวาการเพ่ิมความสามารถในการใชมือจะนําไปสูการเขียนไดดีข้ึน ท่ีสําคัญกวาน้ันคือครอบครัว
ท่ีไมปลอยใหเด็กทําสิ่งตางๆดวยตนเอง แตคอยทําใหเด็กแทบทุกอยาง เปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กมีพัฒนาการชาในดานการใช
กลามเน้ือมัดเล็ก  ซึ่งการสอนในระดับปฐมวัยควรเปนการสอนท่ีมุงเนนการฝกความพรอมตางๆ ตลอดจนการสงเสริม
ความสามารถดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญามากกวาท่ีจะมุงเนนในดานวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2538: 32 ; อางอิงจาก Kaufman, Zalma, and Kaufman. 1978)   
 การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายวิธี เชน กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ การเลนตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เชน การวาดภาพระบายสี การ
ปน การฉีก ตัด ปะ การประดิษฐเศษวัสดุ เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับ รุงรวี  กนกวิบูลยศรี (2555: 199) ท่ีกลาววา กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค เชน การหาดินนํ้ามันหรือแปงโดมาปนเลน จัดหากระดาษ พูกัน สีเทียน สีไม เพ่ือวาดภาพ ระบายสี หรือ
อาจเปลี่ยนกิจกรรมการวาดภาพในกระดาษมาเปนการใชไมวาดบนพ้ืนดิน พ้ืนทรายในสนามหนาบานก็ได หรือกิจกรรมการ
รอยดอกไมดวยกานมะพราว ซึ่งเด็กตองมีสมาธิ น้ิวมือตองจับใหมั่น ตองใชสายตาในการเสียบดอกไม หรือการหาเครื่องเลน
ประเภทเสียบตอ เชน พลาสติกสรางสรรค ชวยพัฒนากลามเน้ือมือและสายตาไดเหมือนกัน  ลักษณะของกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันจะบูรณาการในชวงของกิจกรรมสรางสรรค ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสาท
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การจดัประสบการณโดยใชกิจกรรม                  

ศิลปะสรางสรรค   

1.กิจกรรมปนดินนํ้ามัน                                              

2.กิจกรรมระบายส ี                                

3.กิจกรรมพิมพภาพ                              

4.กิจกรรมทดลองกับสี                                       

5.กิจกรรมงานกระดาษ                                    

6.กิจกรรมงานประดิษฐจากเศษวัสดุ                                                                         

 

สัมผัสในการรับรู และการเคลื่อนไหวรางกายในการควบคุมลําตัว แขน น้ิวมือใหประสานสัมพันธกันกับการใชเครื่องมือตางๆ 
เพ่ือสรางสรรคผลงานตามความตองการของตนเอง (สรวงพร  กุศลสง. 2553: 114) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
และเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  จึงไดจัดทําวิจัยเรื่องน้ี
ข้ึนเพ่ือศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) ใหมีกลามเน้ือมัดเล็กท่ี
สมบูรณแข็งแรง เพ่ือท่ีจะมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                ตัวแปรตน                                                                      ตัวแปรตาม                         

 

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก   
ของเด็กปฐมวัย 

1.ดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 

2.ดานความยดืหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 

3.ดานความสามารถในการควบคมุการใช 
   กลามเน้ือมัดเล็ก 

4.ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองกลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม (One Group Pretest-Posttest Design)  โดยใชเครื่องมือใน
การวิจัย ดังน้ี 

1. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 6 กิจกรรม  ประกอบดวย กิจกรรมปนดินนํ้ามัน กิจกรรมระบายสี กิจกรรมพิมพภาพ
  กิจกรรมทดลองดวยสี กิจกรรมงานกระดาษ และกิจกรรมประดิษฐจากเศษวัสด ุ

2. แผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคท้ังหมด 12 แผน แผนละ 40 นาที โดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 1 
กิจกรรมตอ 2 แผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรค 

3. แบบทดสอบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบทดสอบเชิงปฎิบัติจริง แบง
ออกเปน 4 ดาน ดานละ 3 ขอ รวมท้ังหมด 12 ขอ คะแนนเต็ม 36 คะแนน มีความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.83 

การทดลองในครั้งน้ีใชระยะเวลาท้ังหมด 6 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยมี
วิธีการทดลองดังน้ี 
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1. สังเกตกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ใชเวลา 1 สัปดาห ในชวงเวลาประมาณ 14.00 น. – 15.00 น. โดยบันทึกผลคะแนนไวในแบบทดสอบความสามารถ
การใชกลามเน้ือมัดเล็ก 

2. ดําเนินการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 
3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร รวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง 

3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห ผูวิจัยสังเกตกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กชุดเดียวกับกอนการทดลอง ใชเวลา 1 สัปดาห ในชวงเวลาประมาณ 14.00 น.–15.00 
น. น. โดยบันทึกผลคะแนนไวในแบบทดสอบความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 

4. นําผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติผลปรากฏดัง
ตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1  ความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเดก็ปฐมวัย 
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัย 

คะแนน 

เต็ม 

กอนเรียน หลังเรียน t sig 

x  S.D. x  S.D. 

ดานความคลองแคลว 9 5.25 1.59 7.92 1.10 17.15 .000 

ดานความยดืหยุน 9 5.54 1.69 8.00 0.97 11.80 .000 

ดานความสามารถในการควบคุม  9 5.75 1.51 8.00 0.93 9.57 .000 

ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 9 6.00 1.79 8.25 0.94 9.90 .000 

รวม 36 22.54 5.55 32.17 3.30 17.16** .000 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 1 พบวา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค มีความสามารถในการ

ใชกลามเน้ือมัดเล็ก (คะแนนเต็ม 36 คะแนน) มีคาเฉลี่ย 32.17 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.30  และกอนการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก มีคาเฉลี่ย 22.54 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.55  แสดงวาเด็กปฐมวัยมี

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยมคีวามสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงกวากอนการ
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 
อภิปรายผล 

 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช
กลามเน้ือมัดเล็กสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01  ซึ่งเมื่อแยกเปนรายดานพบวา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท้ัง 6 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปนดินนํ้ามัน กิจกรรมระบายสี กิจกรรมพิมพภาพ กิจกรรมทดลองดวยสี กิจกรรมงานกระดาษ และ
กิจกรรมประดิษฐจากเศษวัสดุ ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการจัดกิจกรรมในทุกๆ
ดาน ดังน้ี                         
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       1. ดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลัง    การจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =7.92, S.D.=1.10) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =5.25, S.D.=1.59)  
สังเกตไดจากการจัดกิจกรรมพิมพภาพและกิจกรรมทดลองสี ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดใชมือและน้ิวมือหยิบ จับ สัมผัส ลงมือ
ปฏิบัติจริงในการสรางสรรคผลงาน  โดยในชวงแรกพบวา เด็กสวนใหญสามารถทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคไดแตยังไม
คลองแคลว เชน ในการหยิบ จับ วัสดุ อุปกรณ และการลงมือในการทํากิจกรรมตางๆ เด็กไมกลาท่ีจะลงมือทําเพราะกลัวเลอะ 
ครูจึงใชวิธีการแนะนํา สาธิต และเราความสนใจ ทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในการลงมือกระทํา กลาท่ีจะใชมือในการสัมผัสสิ่ง
ตางๆมากข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับบรูเนอร (Bruner) ท่ีกลาววาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Representation) เปน
ข้ันตอนท่ีใหเด็กเรียนรูจากประสาทสัมผัส (ทิศนา แขมมณี.2553: 76)  ทําใหเด็กไดฝกฝนการใชมือและน้ิวมือ มีความ
คลองแคลวเพ่ิมมากข้ึน  สงผลทําใหเกิดความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหยิบเมล็ดถ่ัวเขียว รอยลูกปด และติด
กระดุมเสื้อไดเพ่ิมมากข้ึน 

 1.2 ดานความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรค ( x =8.00, S.D.=0.97) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =5.54, S.D.=1.69)  สังเกตไดจาก

การจัดกิจกรรมปนดินนํ้ามัน เปนกิจกรรมท่ีใหเด็กใชมือและน้ิวมือ หยิบ จับ สัมผัส ปน เพ่ือสรางสรรคผลงาน ทําใหกลามเน้ือ

มัดเล็กเกิดความยืดหยุนสามารถโคงงอมือ น้ิวมือและการเคลื่อนไหวไดงาย  เด็กคนไหนท่ีมีปญหาในดานความยืดหยุนขอมือ

และน้ิวมือจะสังเกตไดชัดในการจัดกิจกรรมปนดินนํ้ามัน เด็กจะทําไมคอยได ไมมีความมั่นใจในการทํา ครูจะตองเขาไปแนะนํา

วิธีการพรอมท้ังกระตุนใหเด็กทํากิจกรรมและทําซ้ําบอยๆจะทําใหกลามเน้ือเกิดความยืดหยุนมากข้ึน สงผลทําใหเด็กเกิดความ

ยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็กคีบเมล็ดมะขาม หมุนน็อตพลาสติก และปนดินนํ้ามันเปนทรงกลมไดเพ่ิมมากข้ึน 

  1.3 ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังการ

จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =8.00, S.D.=0.93) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =5.75, S.D.=1.51)  

กสังเกตไดจากการจัดกิจกรรมระบายสีและงานกระดาษ เชน การตัดกระดาษเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดใชมือ น้ิวมือ หยิบ จับ 

สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งในชวงแรกเด็กยังไมสามารถหยิบจับวัสดุปกรณไดถูกตอง จะเห็นไดชัดใน

กิจกรรมตัดกระดาษรูปผลไมตามรอยเสนประ เด็กไมกลาท่ีจะตัดกระดาษรูปผลไมตามรอยเสนประ เน่ืองจากกลัววากระดาษ

จะขาดสงผลทําใหเด็กไมอยากทํากิจกรรม ทําใหเกิดความไมมั่นใจ ครูจะตองเขาไปแนะนําวิธีการทําท่ีถูกตอง ทําใหเด็กมีความ

สนใจท่ีจะทํากิจกรรมและสามารถใชมือหยิบจับวัสดุปกรณและตัดกระดาษได สามารถควบคุมการทํางานของมือและน้ิวมือ

เด็กไดถูกตองและดีข้ึนตามลําดับ  สงผลทําใหเด็กมีความสามารถในการควบคุมการใชกลามเน้ือมัดเล็กวาดรูปกากบาทตาม

รอยประ การระบายสีรูปสี่เหลี่ยม และการตัดกระดาษตามเสนตรงไดเพ่ิมมากข้ึน 

 1.4 ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรค ( x =8.25, S.D.=0.94) สูงกวากอนจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ( x =6.00, S.D.=1.79) สังเกตไดจากการ

จัดกิจกรรมงานประดิษฐจากเศษวัสดุและงานกระดาษเปนกิจกรรมท่ีเด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมทุกข้ันตอนอยางตอเน่ือง

สามารถตอบสนองตอธรรมชาติของพัฒนาการอยากรูอยากเห็น เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็ก มือ น้ิวมือ และสายตาในการทํางาน

ใหประสานสัมพันธกัน  ในชวงแรกเด็กยังไมคอยมั่นใจในการทํากิจกรรมใชมือหยิบจับอุปกรณวัสดุ กลามเน้ือมือและสายตายัง

ไมคอยสัมพันธกัน  สังเกตไดจากการจัดกิจกรรมการฉีกปะ เด็กจะใชเวลาในการฉีกกระดาษเปนช้ินเล็กๆไมคอยไดและใชเวลา

คอนขางนาน และเมื่อไดรับการจัดกิจกรรมหลายครั้ง เด็กสามารถใชมือหยิบจับวัสดุอุปกรณไดคลองแคลวข้ึน มีความ

กระตือรือรนในการทํากิจกรรมมากข้ึน ใชเวลานอยลง  ซึ่งเปนการฝกฝนและการควบคุมการใชน้ิวมือและตา ซึ่งสอดคลองกับ

แลนเดอร (Landers. 2006 : Online) กลาวถึงความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กวา การประสาน

สัมพันธของกลามเน้ือมือและตาจะทําใหสามารถพัฒนาทักษะในการเขียน การวาด การจับวัตถุเล็กๆ หรืออุปกรณ ไดดี  สงผล

ทําใหเด็กมีการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาในการเสียบลวดกระดาษ รินนํ้าใสแกว และตอไมบล็อคไดเพ่ิมสูงข้ึน 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดฝกประสบการณในการใชกลามเน้ือ
มัดเล็กไดอยางอิสระตามความสามารถและความสนใจของเด็กแตละคนอยางเต็มท่ี เด็กไดลงมือปฏิบัติโดยวิธีการทํากิจกรรม
ปน ระบายสี พิมพภาพ ทดลองดวยสี งานกระดาษ และงานประดิษฐจากเศษวัสดุ เพ่ือใหเกิดภาพตางๆตามจินตนาการของ
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เด็ก โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเด็กไดใชท้ังกลามเน้ือมือ ฝามือ น้ิวมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาซึ่ง
สงผลใหเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือมัดเล็กและทําใหเด็กมีทักษะในการใชมือน้ิวมือในการทํางานไดคลองแคลวข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับ ฟชเชอรและเทอรรี่ (Fisher and Terry. 1997: 248 ) ท่ีกลาววาการจัดประสบการณใหแกเด็กเพ่ือสงเสริม
กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กกอนท่ีจะเรียนเขียนสามารถทําไดโดยใหเด็กฝกทักษะการระบายสีดวยน้ิวมือ การใชมือขีดเขียนเลน 
วาดภาพบนพ้ืนทราย การผสมสีหรือโคลน การวาดภาพดวยกาวนํ้า ระบายทรายสี เพราะกิจกรรมเหลาน้ีนอกจากจะชวย
พัฒนากลามเน้ือสวนยอยใหสัมพันธกับการเขียนแลวยังชวยใหการประสานงานระหวางตากับมือเปนไปอยางกลมกลืน 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1.1 ครูตองคอยกระตุนและคอยดแูลอยางใกลชิดเพ่ือใหเด็กรูสึกคุนชินและอานคําทวนคําสั่งซ้ําๆหลายครั้ง
เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 
  1.2 การเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทํากับสื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมศลิปะสรางสรรคท่ีมีความ
หลากหลายและเรียนรูท่ีจะใชกลามเน้ือโดยการทํากิจกรรมตางๆ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการใชสื่อผลไมท่ีเปนของจริงเพ่ือใหเด็กเห็นภาพตามความเปนจริงของธรรมชาติ ไดจับตอง ได
สังเกตในหลากหลายมุมมองและสรางสรรคผลงานใหออกมาไดดียิ่งข้ึน 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท่ีมีตอความสามารถดานอ่ืน ๆ เชน ความสามารถ
ทางการคิด การใหความรวมมือ ความเช่ือมั่น พฤติกรรม 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบบรรยายกับการใชเกม
ประกอบการสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ 

อําเภอรามันจังหวัดยะลา 
A Comparative Study of Arabic Language Achievement between Lecture Method 

andUsing Games Method on Prathom Suksa 6 Students, Ban Talok Halo School Raman 
District, Yala Province 

 

ผูวิจัย  มะสุกรี เจะมะ3

4 

อับดุลกอนี เตะมะหมัด4

5 

สุกรี สะเตาะ5

6 

การมี กอระ6

7 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาหรับ
ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ อําเภอรามันจังหวัดยะลา ท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ใชเกมและแบบบรรยาย จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเกมประกอบ แผนการจัดการ
เรียนรูแบบบรรยายและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน-หลังเรียนวิชาภาษาอาหรับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t – test)  

ผลการวิจัยพบวา คะแนนสอบหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมและนักเรียนท่ี

ไดรับโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบมีคะแนนเฉลี่ย

สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยายอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสอนแบบบรรยาย, การใชเกมประกอบการสอน 
 

Abstract 
 

  The objectives of this research were to  compare  Arabic learning achievement of Pratomsuksa 6 

student Ban Talok Halo School between Lecture Method and using Games Method. The sample for this 

research consisted of 42 Pratomsuksa 6 at Ban Talok Halo School  in the second semester of 2017. The 

research instruments were the lesson plans and Arabic achievement test. The data were analyzed by 

comparing the difference between pre-test and post-test by t-test. The research finding  were  the 

students’ Arabic achievement test score  

between pretest and  posttest were statistically significant difference at .05, and the students’ Arabic 

achievement test between games and Lecture Method posttest were statistically significant difference at 

.05. 

4นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
5อาจารย สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
6อาจารย สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
7ครูโรงเรียนบานตะโละหะลออําเภอรามนั  จังหวัดยะลา 
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บทนํา 

 ภาษาตางๆในโลกน้ัน มนุษยไดประดิษฐข้ึนมาเพ่ือการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันเองหรือระหวางมนุษยกับพระเจา
ท่ีตนนับถือการสื่อสารระหวางมนุษยน้ันจะเปนการติดตอประสานงานในดานการดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวของกับคนอ่ืนเชนการคา
ขายการสนทนาท่ัวๆไปสวนการสื่อสารกับพระเจาเปนการสื่อสารเพ่ือแสดงออกซึ่งความเคารพภักดีตอพระองค 

 ดังน้ัน กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ เรื่องเวลา24 ช่ัวโมงโดยใชเกมในการสอนเพ่ือเนน
ทางดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเปนหลัก ซึ่งสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนน้ันตองมีขอเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
และนําปญหาท่ีพบเห็นหรือประสบโดยตรงนําไปแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึนตอบสนองความตองการตอผูท่ีสนใจทางดานการใช
คําศัพทภาษาอาหรับโดยใชเกมในการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชเกม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบใชเกมและท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

สมมติฐานการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการจําความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเกมและไมมีเกมประกอบ (รังสิมาแจมจัน
ทา,2549) พบวากลุมทดลองท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเกมประกอบสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนโดยแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีไมมีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังน้ัน จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยไมใชเกมประกอบ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลา 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560โรงเรียนบาน
ตะโละหะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลาจํานวน 2 หองเรียนๆละ 21 คนรวม 42 คน ซึ่งไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง กําหนดเปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูโดยการใชเกม และกลุมควบคุมท่ีเรียนโดย
แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย  

 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู (แบบใชเกมและแบบบรรยาย) 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบบรรยายกับการใชเกมประกอบการ
สอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ 
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 3. ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาในครั้งน้ีมุงท่ีจะศึกษาและพัฒนาการสอนตามเน้ือหารายวิชาภาษาอาหรับระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

4.ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 สัปดาหใชเวลา
ทดลอง 2 คาบคาบละ 50 นาที 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ไดขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผลการใชเกมมาจัดการเรียนรูภาษาอาหรับ โดยเฉพาะคําศัพทซึ่งเปนประโยชนในการนํามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอาหรับในระดับช้ันตางๆ รวมท้ังเปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับหองเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรูแบบใชเกม หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ีผูสอนใหผูเรียนใชเกมตอ 
ภาพประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

2. การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย หมายถึง กระบวนการท่ีผูสอนใชการบรรยายคือพูดบอกเลา 
อธิบายเน้ือหาสาระหรือสิ่งท่ีตองการสอนแก(เรียน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ หมายถึง คะแนนความรู ความสามารถของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวิชาภาษาอาหรับเรื่องตัวเลข 

4. สื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรท่ีครูและอาจารยใชประกอบการสอนและ 
ศึกษาใชประกอบการเรียน 

 
รูปแบบการวิจัย 

ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนแบบ 2 กลุม สอบกอน–สอบหลัง(Pretest-
Posttest design with nonequivalent group) มีรูปแบบการทดลองดังน้ี 

รูปแบบการทดลองเพ่ือวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนระหวางการจดัการเรียนรูท่ีมีเกมและไมมีเกม
ประกอบ 

 
  ผังการทดลองE - group 
    C - group 

  

 
ความหมายของสัญลักษณมีดังน้ี 

E  แทนกลุมทดลอง 
C  แทนกลุมควบคุม 

                   o1 แทนคะแนนทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
                   o2  แทนคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

        X     แทนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมประกอบ 
        -      แทนการจัดการเรียนรูโดยไมมีเกมประกอบ 

   X     

   -     
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนตะโละหะลอ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลา จํานวน 2 หองเรียนๆละ 21 คนรวม 42 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง กําหนดเปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบและกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบรรยายประกอบ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกม เปนการจดัการเรียนรูโดยใชเกม 
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย เปนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนฝกการใชคําศัพทในบริบท โดยใช

แบบฝกหัดจํานวน 10 คํา 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนชนิดใหเลือกตอบจํานวน 10 

ขอจํานวน 1 ชุด 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560โรงเรียนตะโละหะลอ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 จังหวัดยะลา จํานวน 2 หองเรียนๆละ 21 คนรวม 42 คนซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง กําหนดเปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบและกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. สรางแผนการจัดการเรียนรู 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 หนังสือและคูมือการจัดการ
เรียนรูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
 1.2 ศึกษาตําราและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเกมและไมมีเกมประกอบการ
จัดการเรียนรูคําศัพทภาษาอาหรับ  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือการศึกษาและเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอาหรับโดยการ
จัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบและการจัดการเรียนรูแบบไมใชเกมประกอบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
บานตะโละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในบทน้ีจะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
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1. สัญลกัษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนท่ีตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตางๆท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

   N แทนจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

    แทนคาเฉลี่ยของคะแนน   
  S.D. แทนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t แทนคาสถิติในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของคะแนนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยการ
จัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ 

วิธีการสอน         n                  min   max                   S.D. 

กอนเรียน          20                  5                              13            10.05              2.01 
หลังเรียน          20                11.19          16.55  2.40 

จากตารางท่ี 1 คะแนนของนักเรียนกอนเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ มีคะแนน
สูงสุดเทากับ 13 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 5 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.05 ในขณะท่ีคะแนนของนักเรียนหลัง
เรียนวิชาภาษาอาหรับโดยการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ มีคะแนนสูงสุดเทากับ 19 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 11 
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.55 

ตารางท่ี2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของคะแนนของนักเรียนระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกม 
และท่ีไดจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

การจัดการเรยีนรู          n            min   max                      S.D. 

แบบใชเกม                  20            11      19           16.55             2.40 
แบบบรรยาย               20            10                           19              14.80     2.75 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมมีคะแนนสูงสุดเทากับ 19 คะแนนต่ําสุดเทากับ 11 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.55 คะแนน ในขณะท่ีนักเรียนท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบไมใชเกม มีคะแนนสูงสุดเทากับ 19 คะแนน 
คะแนนต่ําสุดเทากับ 10 และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.80 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยการจัดการเรียนรูแบบ
ใชเกม 

การเรยีนรู n  S.D.  t        df       Sig 

กอนเรียน         20    10.05          2.01         -11.920*        19              0 .000 
หลังเรียน         20    16.55          2.40   

*p-value < 0.05  

จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยการจัดการเรียนรู
แบบใชเกม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังจากนักเรียนเรียนวิชาภาษาอาหรับดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบใชเกมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมและนักเรียนท่ีได
การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

การจัดการเรยีนรู n  S.D.       t        df           Sig 

ใชเกมประกอบ             20 16.55  2.40    2.148*      38         0.016 
ไมใชเกมประกอบ         20 14.80  2.75   

*p-value < 0.05  

จากตารางท่ี 4 พบวา คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกม และนักเรียนท่ีไดการจัดการเรียนรู
แบบบรรยาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบใชเกมมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวานักเรียนท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

สรุปผลการวิจัย 

 คะแนนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมประกอบและการ
จัดการเรียนรูแบบบรรยายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังจากท่ีนักเรียนเรียนวิชาภาษา
อาหรับท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมประกอบ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียน
ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมและการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมประกอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 

อภิปรายผล 

ในการทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 2 หองช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 21 คน (กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกม) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2 
จํานวน 21 คน (กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมกับนักเรียนท่ี
ไดการจัดการเรียนรูแบบบรรยายวิชาภาษาอาหรับ หลังการทดลองนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูแบบใชเกมมีคะแนนสูงกวา
นักเรียนท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวาการ
จัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิชัย สายคําอิน 
(2540) ไดศึกษาการใชเกมท่ีมีผลตอการเรียนรูและความคงทนในการจําความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนแบบมีเกมและไมมีเกมประกอบ พบวาท้ังผลการเรียนรูความหมายคําศัพทและความคงทนในการจํา
ความหมายคําศัพทของกลุมท่ีเรียนแบบมีเกมประกอบสูงกวาแบบไมมีเกมประกอบ 

 สรุปไดวา จากการท่ีผูวิจัยทําการทดลองสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง คือโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชเกม 
ผลการวิจัยปรากฏชัดวาวิธีสอนดังกลาวสงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่ง
ผลการวิจัยน้ีสามารถยืนยันไดวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชเกมเปนวิธีการสอนท่ีมีคุณภาพสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนดังกลาวสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1.จากผลการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช วิธีการสอนโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ 
เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนในวิชาภาษาอาหรับโดยไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชเกมประกอบ เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียน เรียนดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลในการ
เรียน 
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2.ขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใชในการทําการศึกษาครั้งตอไป ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิธีการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ  การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ควรทําการวิจัยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
นอกการจัดการเรียนรูโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบ เพียงอยางเดียวและควรทํา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา 
เรื่อง  ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี  3  โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  โดยการสอนแบบโฟรแมท 

 
Learning Achievement and Problem Solving Ability 

History and Importance of Buddhism, History and Principles of Buddhism Social 
Studies, Religion and Culture of Secondary School Students 

Year 3 of Sadao School "Khanchai Kampanan Memorial" by teaching four. 
 

ผูวิจัย  ลัดดาวัลย  บินโตะหีม1     Laddawan  Bintoheem1    
         กนกพร  คลายดวง2      Kanokporn  Klaiduang2    
         นวพรรษ  รตันบุญทวี3     Navapat  Rattanaboontawee3 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟรแมท 2. เพ่ือเปรียบเทียบ ความสารถในการคิดแกปญหาเรื่องประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรค
ชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟรแมท กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเรียนท่ี 2 ของของโรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ” อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random  
Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1. แผนการจัดการเรียนรู 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดความสารมารถในการคิดแกปญหา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพ้ืนฐาน สถิติท่ี
ใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบโฟรแมทมีความสารถในการคิดแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
 

คําสําคัญ : การสอนแบบโฟรแมท ความสามารถในการคิดแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม     

 
1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2ครูผูดูแลนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู  โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 
3อาจารยนิเทศกนิสิตฝกประสบการณวชิาชีพครู  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             155 
 

Abstract 
This research aims to : 1. To compare the learning achievement. History and 

significance of Buddhism, Buddhism and the principles of Buddhism. Socially, culturally and 
culturally prior to and after class of Matthayom 3 students in Sadao School, "Khanchai 
Kampanan Anusorn", by four-way teaching. The problem of solving problems. History and 
significance of Buddhism, Buddhism and the principles of Buddhism. Social Studies, Religion 
and Culture Before and After School of Mathayomsuksa 3 Students, Sadao School "Khanchai 
Kampanan Anusorn" The sample used in this study The students in the second semester of 
the Neo School "Khaichai Kampanan Anusorn", Sadao District, Songkhla Province, were 
randomly assigned to a group of 34 students from Cluster Random Sampling. The research 
project was: 1. Learning Management Plan 2. Achievement Test And the measure of the 
substance to solve problems. Statistics used in data analysis include basic statistics, statistics 
used for quality inspection of tools. Statistics used to test the hypothesis. The research 
found that Fourth grade students had higher learning achievement than before. And 
students who have been taught in FourMat have the knowledge to solve problems. After 
learning more than before. 
Keywords :  4 MAT teaching Ability to solve problems. Achievement in social studies, religion 
and culture. 
 

บทนํา 
สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วอยาง

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีเขามามีบทบาทในท่ัวทุกมุมโลก สงผลกระทบตอสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคน ทําใหผูคนเกิดการพัฒนาและการแขงขันกันมากข้ึนในเวทีโลก และ
การเตรียมความพรอมท่ีจะรับมือกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งหนึ่งคือ การพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา เพราะการศึกษาคือรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และความสามารถ  

การศึกษานับเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหมีคุณสมบัติในการวิเคราะหวิจารณ 
เปนผูรูจักใชวิจารณญาณอยางสุขุมรอบคอบ เปนผูท่ีคิดเปนและเปนนักตัดสินใจท่ีดี ดังนั้นในการปลูกฝงวิธีการ
คิดใหแกเยาวชนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญเหนือความสําคัญท้ังปวง  โดยเฉพาะการแกปญหา การแกปญหาทํา
ใหเกิดความคิด เม่ือบุคคลเผชิญกับสถานการณท่ีกอใหเกิดปญหา ความขัดแยงหรือคําถามจะเกิดภาวะไม
สมดุลข้ึน จะเปนความไมสบายกายไมสบายใจซ่ึงจะเปนสิ่งเรากระตุนใหบุคคลคิดหาคําตอบ เม่ือสามารถหา
คําตอบนั้นไดบุคคลจะกลับเขาสูภาวะสมดุล  โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกับ
สภาวะท่ีเราคาดหวัง การคิดแกปญหา  เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งสําหรับมนุษย เพราะมนุษยตองเจอ
กับปญหาทุก ๆ วัน ทักษะการคิดแกปญหามิใชเพียงแตการรูจักคิดและรูจักใชสมอง เปนทักษะท่ีมุงพัฒนา
สติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยม ความรูความเขาใจในสภาพ
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ของสังคมไดอีกดวย ท้ังนี้เพราะความคิดเปนอาวุธลับท่ีสําคัญอยางยิ่งของแตละบุคคลท่ีจะใชเพ่ือพัฒนาความ
เจริญกาวหนาแกประเทศชาติโดยรวมและสวนบุคคล   

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
เพราะการสอนในปจจุบันเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอนใหจําในเนื้อหามากกวาการสอนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยตนเองมิไดดึงเอาศักยภาพของนักเรียนอยางสิ้นเชิง  (บูรชัย ศิริมหาสาคร.2540 : 20) 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนมักเนนแตการพัฒนาสมองซีกซายมากกวาซีกขวาทําใหนักเรียนขาด
ความสุข และจินตนาการในการแกปญหา (พีระพงษ กุลพิศาล. 2536 : 7-9) อีกท้ังครูไมเขาใจรูปแบบการ
เรียนรูของนักเรียนแตละคนไมไดจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละแบบ (วัลลภ กันทรัพย. 
2541 : 56) ขาดประสบการณในการคนควาความจริงรอบตัวและการเลือกรับความจริงจากขอมูลขาวสารท่ีมี
มากมาย (ประเวศ  วะสี. 2539:3-4) ทําใหนักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางมนุษยกับมนุษย 
มนุษยกับสิ่งแวดลอม  และไมสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได   

จากสภาพปญหาดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ของ
โรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม พบวาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีมีเนื้อหาคอนขางมากและกวาง เนื้อหาสวน
ใหญตองทําความเขาใจและใชความจํา ซ่ึงนักเรียนจํานวนมากไมคอยสนใจในการเรียน โดยมองวาเปนวิชาท่ี
ยากและนาเบื่อ เนื้อหาเยอะ ยิ่งถาครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนไดไมดี ไมเหมาะสมกับสภาพของ
ผูเรียน ก็ยิ่งทําใหนักเรียนไมสนใจในการเรียน จึงทําใหยากตอการทําความเขาใจในเนื้อหา และสิ่งท่ีเกิดตามมา
คือ ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนอยูในเกณฑระดับต่ํา สงผลโดยตรง
ตอโรงเรียนรวมท้ังผูเรียนและผูสอน 

ดังนั้นครูผูสอนจึงไดนําเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรโฟรแมทมาใชกับนักเรียนเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน อีกท้ังสงเสริมทักษะวิธีการคิดและกระบวนการแกปญหาของนักเรียน ท้ังท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนเองและบุคคลใกลตัว นักเรียนสามารถนําความรู ทักษะ  ประสบการณจากการเรียนการสอนไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน   

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  ไวดังนี้ 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธ
ประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟร
แมท  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสารถในการคิดแกปญหาเรื่องประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบ
โฟรแมท  
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ขอบเขตดานเนือ้หาและระยะเวลา 
 1)  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ” 
 2)  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้กระทําในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 เปนเวลา 4  สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง จํานวน 12 แผน รวมท้ังหมด 12 ชั่วโมง 

 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  ของโรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ  จํานวน 387 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของของโรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบกลุม (Cluster Random  Sampling)  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่องประวัติและ

ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  
โดยการสอนแบบโฟรแมท การวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองเบื้องตน (Pre-experimental  research) มี
จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมท และเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟร
แมท กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเรียนท่ี 2 ของของ
โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ฉบับไดแก  1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และแบบวัดความสารมารถใน
การคิดแกปญหา  เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 5 สถานการณ จํานวน 10  ขอ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพ้ืนฐาน สถิติท่ีใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีความสารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน   
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองโดยการสอนแบบโฟรแมทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยทําการทดลองโดย
ทดสอบกอนเรียน ทดลองสอน และทดสอบหลังเรียนแลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะห สรุปผลไดดังนี้ 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง  ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เปนไปตามสมมตติฐานขอท่ี 1 ทีตั้งไว 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีความสามารถในการคิดแกปญหาเรื่อง ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เปนไปตามสมมตติฐานขอท่ี 2 ทีตั้งไว 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental research) เพ่ือศึกษาผลการ
สอนแบบโฟรแมทท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา  เรื่องประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  เนื่องมาจากการสอนแบบโฟรแมทเปนการทํางาน
ของสมองท้ังซีกซายและซีกขวาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุล มีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ซ่ึงการ
สอนแบบโฟรแมทมีข้ันตอนการสอนโดยแบงออกเปน 8 ข้ัน จากการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยพบวาแต
ละข้ันตอนจะเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความสามารถท่ีแตกตางกันของสมาชิกในกลุม ซ่ึงใน 8 ข้ันตอนนั้น
จะพบลักษณะเดน  3 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 4  และข้ันท่ี 7 สวนความรูดอยของการสอนแบบโฟรแมท จะ
อยูในข้ันท่ี  8 เปนข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน โดยกําหนดใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
นําเสนอไดไมทุกกลุม เพราะเวลาของการสอนมีจํากัดทําใหมีการแลกเปลี่ยนทางทัศนคติรวมกันไดนอย ซ่ึงตอง
ทําการแกไขโดยการขยายขอบขายของความรูเปนการชวยใหผูเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรูกับเรื่อง
อ่ืนๆ ท่ีอาจพบในสถานการณใหม ไดแก การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดปายนิเทศ หรือนําความรูไปใช
ในสถานการณจริงได อีท้ังการสอนแบบโฟรแมทเปนการฝกใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปดโอกาส
ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับเพ่ือน 
โดยอาศัยความสามารถในการคิดแกปญหาใชในการดําเนินกิจกรรมซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถคนหาสาเหตุ
ของปญหา และวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล และมีหลักในการทํางานท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม อีกท้ัง
การสอนแบบโฟรแมทมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณของคอลบซ่ึงจะเนนกระบวนการ
เรียนรูผานการทดลองปฏิบัติจริงโดยนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา และไดมีปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครูผูสอนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู (วัฒนาพร  ระงับ
ทุกข.2542:41-42; อางถึงใน พัทธมน โปรเทียร.2550:94) ท่ีคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 4  
คุณลักษณะ กับการพัฒนาสมองท้ังซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ (สุ
วิทย  มูลคํา. 2545:154) ซ่ึงนักเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูเปนของตนเองเกิดการหมุนเวียน
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ดําเนินการของสมองซีกซายซีกขวาท่ีกําหนดทิศทาง และนําพาใหสมองท้ังหมดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
(Hanry.1994) ซ่ึงตองมีวิธีสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดมีประสบการณในการคิดแกปญหาอยางมีหลักการและ
เหตุผล สามารถคนพบไดดวยตนเอง (กาญจนา ฉัตรศรีกุล.2554:57)   

จึงทําใหนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทได เรียนเรื่องประวัติและความสํา คัญของ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดไมยากจึงเปนการสนับสนุนไดวาการสอน
แบบโฟรแมทเปนการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียนไดสูงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  การสอนแบบโฟรแมทในแตละข้ันครูผูสอนควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู  
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนแตละคน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โฟรแมท เปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดของผูเรียน 4 แบบ  ดังนั้นหนาท่ีของผูสอนตอง
พิจารณาวาข้ันตอนไหนควรใชเวลามากข้ันตอนไหนควรใชเวลานอย เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีดี
ยิ่งข้ึน   
 2.  กอนดําเนินการสอนแบบโฟรแมท ตามข้ันตอนนั้นครูผูสอนควรอธิบายเกณฑการทํางานให
นักเรียนทราบกันกอนเพ่ือผูเรียนจะไดวางแผนการปฏิบัติงานไดตามเกณฑท่ีตกลงรวมกัน 
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and legends โดยใชแบบ

ฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ และเพ่ือเปรียบเทียบ

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรง

เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 14 คน ท่ีมีปญหาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผน 2) แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ จํานวน 1 ชุด 3) 

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมตินักเรียนมีทักษะ

การอานเพ่ือความเขาใจหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติเกิน 70% จํานวน 10 คน ไมผานเกณฑ 

จํานวน 4 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 74.76 % ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70 % และนักเรียนทุกคนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 5.71 

คําสําคัญ: ทักษะการอานภาษาอังกฤษ, แบบฝกทักษะ, บทบาทสมมต ิ
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Abstract 

The purposes of this research were to develop the English Reading Skill for Comprehension for 

Mathayomsuksa One students, Navamindarajudis Thaksin School Songkhla by using exercise in 

conjunction with role play and to compare the English Reading Skill for Comprehension for 

Mathayomsuksa One students, Navamindarajudis Thaksin School Songkhla during pre-test and post-test by 

using exercise in conjunction with role play. The population is Mathayomsuksa One students, 

Navamindarajudis Thaksin School Songkhla for 14 students that had the problem about the English 

Reading for comprehension in the second semester of the academic year 2017 under the jurisdiction of 

Secondary Educational Service Area Office 13 (SESAO), gained by Purposive Random Sampling. The 

instruments used to collect were an English teaching plan for Mathayomsuksa One, an English Reading 

Skill for comprehension exercise, and the test to evaluate the comprehension of English reading. The 

collected data were analyzed by the statistical means of Mean (x), Standard Deviation (S.D.), and 

Percentage. It was found that the posttest by using exercise in conjunction with role play, the students 

had the English Reading Skill for comprehension more than 70% for 10 students and less than for 4 

students which the average was 74.76% that higher than the standard 70% and all of the students had 

the posttest of the English Reading skill for comprehension higher than pretest which the average of the 

score that increased was 5.71. 

Keywords: English Reading Skill, exercise, role play 

บทนํา 

ปจจุบันภาษาอังกฤษ เปนภาษาท่ีประชากรโลกสวนใหญใชในการติดตอสื่อสาร ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ

ภาษาอังกฤษเปนอยางมาก โดยจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอเน่ืองเปนเวลา 12 ป ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือใหนักเรียนไทยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษ และเพ่ือใหนักเรียน สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและความจําเปนของการเรียนภาษาอังกฤษ จึงไดมีการจัดใหมีการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําประสบการณท่ีมีในหองเรียนไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวันได สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศได โดยผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษท้ังหมด 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ซึ่งจะเปนทักษะแรกของมนุษย แลวจึงตามดวยทักษะการพูด ทักษะการอาน 

และทักษะการเขียน ซึ่งปรากฏอยูในจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544  

การอานภาษาอังกฤษนับวาเปนทักษะท่ีสําคัญมากไมแพทักษะอ่ืนๆ เพราะทักษะการอานจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ

ในการเรียนรูดวยตนเองในอนาคตของนักเรียน เพราะองคความรูท่ีสําคัญในเกือบทุกสาขาวิชาลวนเปนภาษาอังกฤษ ถา

นักเรียนซึ่งจะเปนผูใหญในอนาคตขาดทักษะการอานโดยเฉพาะการอานเพ่ือความเขาใจ ยอมสงผลกระทบตอการการดําเนิน

ชีวิตโดยเฉพาะในยุคไทยแลนด 4.0 
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 จากการสอนในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 เรื่อง Myths and legends ผูวิจัยพบวามี นักเรียนจํานวน 14 คน จาก 133 คน มีปญหาในดานการอาน คือไมเขาใจใน

เรื่องท่ีอาน ไมสามารถตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานได สงผลใหนักเรียนกลุมน้ีไมตั้งใจเรียน ซึ่งจากปญหาน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหเพ่ือ

หาสาเหตุโดยใชหลักการและเหตุผลท่ีนาจะเปนไปได พบวา สาเหตุมาจากหลายประการดวยกัน เชน ไมมีความรูพ้ืนฐานมา

กอน ไมรูความหมายของคําศัพท ผูวิจัยคิดวาสาเหตุท่ีสําคัญนาจะมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีเรงรัดเกินไป ไม

เหมาะกับนักเรียนกลุมน้ี ประกอบกับนักเรียนไมมีพ้ืนฐานในดานทักษะการอานมากนัก และครูผูสอนยังจัดกิจกรรมการสอน

ใหนาสนใจไมมากพอ จึงทําใหนักเรียนไมมีความสนใจกิจกรรมท่ีจัดข้ึน และทําใหไมเขาใจเรื่องท่ีอาน 

 จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจนําแบบฝกทักษะการอานมาใชในการแกปญหา  โดยการใหนักเรียน ฝก

ปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ ในแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยไดสอดแทรกเน้ือเรื่อง Myths and legends   เพ่ือใหนักเรียนไดฝกจนเกิด

ความคุนชิน  ซื่งผูวิจัยคิดวาจะทําใหผูเรียนมีความสนใจ และมีทักษะการอานเพ่ือความเขาใจมากข้ึน ดังคํากลาวของ 

เชาวนี   เกิดเพทางค  (2524 : 23)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา  “แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการ

เรียนรู   ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ   และชวยใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด”    

การแสดงบทบาทสมมติก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีผูวิจัยคิดวาจะนํามาใชรวมกับแบบฝกทักษะ เน่ืองจากจะทําให

นักเรียนมีความสนใจในเน้ือหามากข้ึนและทําใหมีความตื่นเตนท่ีจะเรียนรูในหองเรียนมากข้ึน ดังคํากลาวของ ทิศนา  แขม

มณี (2550 : 358) กลาวถึงวิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ  คือ  กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียงกับความเปนจริง  และ

แสดงออกมาตามความรูสึกนึกคิดของตน  และนําเอาการแสดงออกของผูแสดง  ท้ังทางดานความรู  ความคิด  ความรูสึกและ

พฤติกรรมท่ีสังเกต มาเปนขอมูลใน  การอภิปราย  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

จากปญหาดังกลาวผูวิจยัจึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and legends 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดง

บทบาทสมมติ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในเน้ือหามากข้ึน และผูเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

มากข้ึน รวมท้ังครูไดแนวทางในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจใหกับนักเรยีนในโอกาสตอไปได 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนนวมนิ ทราชูทิศ 
ทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีน  นวมินทราชู
ทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมต ิ

 

 

 

การใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

รวมกับการแสดงบทบาทสมมต ิ

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการทําวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัด

สงขลา จํานวน 14 คน ท่ีมีปญหาดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยดูจากคะแนนของนักเรียนจากการสอบใน

เน้ือหาเรื่อง Myths and legend 

 เครื่องมือวิจัย 1)แผนการจดัการเรียนรูโดยใชแบบฝกรวมกับบทบาทสมมติ วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  

เรื่อง Myths and legends สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แผนการจดัการเรยีนรู 1  แผน  ท้ังหมด  3  

คาบ หาคณุภาพโดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ความถูกตองของเน้ือหา  การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  และตรวจสอบภาษา นําผลมาปรับปรุง  2) แบบฝกทักษะประกอบดวย

แบบฝกหัดท้ังหมด 3 แบบฝกหัด หาคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ความถูกตอง

ของเน้ือหา  และตรวจสอบภาษา  นําผลมาปรับปรุงแกไข  3) แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง 

Myths and legends  เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ หาคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) โดย ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไมต่ํากวา 0.5 ทุกขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมลู ใชการทดสอบกอนและหลังเรยีนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาท 

สมมติ จํานวน 3 คาบ    

 การวิเคราะหขอมลู วิเคราะหหาคารอยละของคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ 70% ถือวาพัฒนา และ

วิเคราะหเปรยีบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือหาความแตกตางของคะแนน 
 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนเปรยีบเทียบกับเกณฑ 

70% 

คนท่ี 
คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 15) 
รอยละ เกณฑ 70% 

1 12 80   
2 13 86.67   
3 7 46.67 ✘ 

4 11 73.33   
5 11 73.33   
6 12 80   

         7 13 86.67   
  8 12 80   

         9 12 80   
        10 12 80   

   11 10 66.67 ✘ 

        12 10 66.67 ✘ 

        13 13 86.67   
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คนท่ี 
คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 15) 
รอยละ เกณฑ 70% 

        14 9 60 ✘ 

 เฉลี่ย 74.76   
 

จากตารางแสดงวาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรง

เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมติ มีนักเรียน 10 คน มีทักษะการอานเพ่ือ

ความเขาใจผานเกณฑ 70% ซึ่งถือวาพัฒนา และมีนักเรียนจํานวน 4 คนท่ีไมผานเกณฑ 70% โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังใชแบบ

ฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมติ คอื 74.76 % ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70 % 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมุต ิ

       

คนท่ี 

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 15) 

คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 15) 

ความแตกตาง 

1 12 5 +7 

2 13 7 +6 

3 7 5 +2 

4 11 6 +5 

5 11 7 +4 

6 12 6 +6 

7 13 4 +9 

8 12 3 +9 

9 12 6 +6 

10 12 7 +5 

11 10 4 +6 

12 10 6 +4 

13 13 6 +7 

14 9 5 +4 

เฉลี่ย 11.21 5.5 +5.71 

 

จากตารางแสดงวา ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมติ พบวานักเรียนทุกคนมีทักษะการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเพ่ิมข้ึน โดยมีคาเฉลีย่ของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 5.71 
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สรุปและอภิปรายผล 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติมีนักเรียนผานเกณฑ 70%  จํานวน 10 คน โดยมีคะแนน

เฉลี่ย 74.76 % ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70 % และนักเรียนทุกคนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน ท้ังน้ีแสดงวาแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมติเปนนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจได เพราะทําใหนักเรียนไดเรียนรูโดยไมรูตัวสอดคลองกับคํากลาวของ เชาวนี เกิดเพทางค  (2524 : 23)  ได

กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา  แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู   ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ   และชวย

ใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด เมื่อนําแบบฝกมาใชรวมกับบทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีความสนใจในการ

เรียนมากข้ึน ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวานักเรียนมีความสนุกสนานเรียนรูอยางมีความสุขและตองการใหครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบน้ีอีก สําหรับนักเรียน 4 คนท่ีมีทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไมผานเกณฑ 70%  ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากนักเรียนท้ัง 4 คน ยังมีพ้ืนฐานความรูดานภาษาคอนขางต่ําโดยเฉพาะเรื่องคําศัพทพ้ืนฐาน  

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทักษะการอานเพ่ือความเขาใจสูงข้ึนเมื่อใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมติ

ดังน้ันครูผูสอนสามารถนํานวัตกรรมน้ีไปใชในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไดและครูสามารถ

สอดแทรกคุณธรรมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเองไดดวย เพราะยังมีนักเรียนท่ียังทําผิกกฎกติกา และนอกจากน้ัน

ครูผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ควรจะนําแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติไปประยุกตใชกับเน้ือหาอ่ืน ๆ 

ใหมากข้ึน เน่ืองจากนวัตกรรมน้ีสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพและควรจะ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและนํานวัตกรรมน้ีไปแนะนํากับครูผูสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ และระดับช้ันอ่ืน ๆ อีกดวย 

สําหรับนักเรียนท่ีไมผานเกณฑครผููสอนควรหากิจกรรมหรือวิธีสอนซอมเสริมท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

ผูเรยีนอาจใชการสอนแบบตัวตอตวัเพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีสามารถเรียนไปพรอมๆกับเพ่ือนในช้ันเรียนได 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร  

เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        

โดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ 

Comparative Study of Historical Achievement 

The history of regional development in Asia  

The results of the study were as follows 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ        

  โดยการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 323 คน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และใชกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling ) ไดแก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 เปนกลุมทดลอง จํานวน 38 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4  เปนกลุมควบคุม 

จํานวน 38 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Two group pretest-posttest design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมและการสอนแบบปกติ แบบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู สําหรับสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู ใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูของนักเรียน t-test วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย กอน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวน

สอบสวนเปนกลุมสูงกวารูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01        

คําสําคัญ : วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  
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Abstract 
 This study aims to compare the learning achievement of students between pre-study and post-

graduate studies in the history of regional development in Asia. The results of the study were as follows : 

 A total of 323 students were enrolled in the second semester of the academic year 2560, 

Matthayomsiriwanwari 2 Songkhla School. The samples were random random sampling (Simple Random 

Sampling). The experimental group consisted of 38 students and 2/4 students in the control group. Two 

groups were pretest-posttest design. Ls that the research plans include learning activities using teaching 

methods and teaching investigative group was normal. Learning Achievement Measure The statistic used 

for data analysis was the standard deviation. Comparing student achievement with t-test. 

 The research found that 

 1. Historical Achievement in Historical Development in Asia Before and after the study of 

mathayom suksa two students who were taught by using the investigative teaching method, the posttest 

was significantly higher than before learning at the .01 level of statistical significance. At the .01 level of 

significance, 

 2. Comparison of Student Learning Achievement In the course of historical history of regional 

development in Asia. The results of the study were as follows: 

Keywords : how to teach a group of investigators Normal teaching Learning Achievement 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 

24(5) ความวา “สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียน

อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยากรประเภทตางๆ” และไดกลาวถึงความสําคัญของการวิจัยไว

หลายมาตรา รวมท้ังในมาตรา 30 ยังระบุใหผูสอนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยผูสอนนอกจากจัด

กระบวนการเรียนการสอนแลว ยังใชการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาแกปญหาและพัฒนาควบคูกันไปดวย กลาวคือบูรณาการ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหเปนกระบวนการเดียวกัน (กรมวิชาการ. 2545 : 9) 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีความสําคัญในดานการพัฒนาคุณลักษณะตางๆของ

ผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีเหตุผล คิดสรางสรรค มั่นในคุณธรรมและนําความรูไปใชเพ่ือการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสําคัญของวิชาน้ี ไดกําหนดใหเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีตองเรียนตลอด 12 ปการศึกษา 

ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประกอบดวยเน้ือหาท่ีมาจากหลายแขนงวิชา มีลักษณะ

เปนสหวิชา โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 

หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมการดํารงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ี

ออกแบบมาเพ่ือสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูเรียน (กรมวิชาการ. 2545 : 10-14) 

นอกจากน้ีสังคมศึกษา ยังมุงเนนวิธีฝกใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการอยูรวมกัน ทักษะ

การศึกษาหาความรู พัฒนาผูเรียนใหมีความคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รูจักตัดสินใจและแกปญหารวมกัน (ลาวัลย วิทยาวุฒิ

กุล. 2539 : 19-20) 

 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระประวัติศาสตร 

พบวาครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบบรรยาย เนนการทองจําเปนหลัก โดยเนนครูเปนผูถายทอดความรูใหผูเรียน เนน

กระบวนการคิดใหผูเรียนนอย นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนนอย ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย ไมสนใจตอการเรียน สงผลให
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ดังน้ันการเรียนประวัติศาสตรจึงไมใชการทองจํา วัน เดือน ปหรือช่ือคนสําคัญ แตเปนเรื่องของการ

อธิบายเหตุผลของปรากฏการณในอดีต ซึ่งสงผลกระทบมาถึงปจจุบันเพราะประเด็นปญหาท่ีเราเผชิญอยูในยุคปจจุบัน จึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีครูตองปรับบทบาทจากการเปนผูถายทอดความรูไปสูการเปนมัคคุเทศก นําความรูโดยการดึงศักยภาพในการ

คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดวิจารณ คิดสรางสรรคและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนใหมากท่ีสุดสงเสริมใหผูเรียน

รูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาน้ีเปนแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตางๆท่ีได

พัฒนามาอยางตอเน่ืองและยาวนานเปนแนวทางท่ีไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีตองการอยาง

ไดผล (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542 : 4) 

 เทคนิคการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (GI : Group Investigation) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบหน่ึงท่ีเนนความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการคนควาหาความรู ใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จน

คนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธี

แกปญหา และสามารถนําวิธีแกปญหามาใชแกปญหาได ในการจัดการเรียนการสอนครูจะสรางสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งเรา

ท่ีเปนปญหาใหนักเรียนฝกสังเกต เปรียบเทียบจนเห็นปญหาและเกิดความสงสัยใครรู แลวครูกระตุนใหนักเรียนหาสาเหตุของ

ปญหาดวยการใชคําถาม จากน้ันใหมีการตั้งสมมุติฐานเชิงทํานายแลวพิสูจน นักเรียนรวมกันสรุป ครูสงเสริมใหนักเรียนนํา

หลักการและกฎเกณฑท่ีคนพบไปใชในการแกปญหา เพ่ือใหเกิดการควบคุมและสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสถานการณตาง ๆ ได

อยางกวางขวาง (กรมวิชาการ. 2544 : 36-37) ซึ่งขอดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีดังน้ี 1) ผูเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง จากการคนพบคําตอบดวยตนเอง เปนการสงเสริมความกระตือรือรนการเอาใจใสและการรับผิดชอบในกิจกรรม 2) 

เกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองในการสืบสวนสอบสวน และตองมีการปรึกษาขอมูลตอผูเรียนดวยกัน เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูอยางหลากหลายและไดแนวทางการพัฒนาระบบความคิดไดมากข้ึน 3) ความรูท่ี

ไดมาจากประสบการณจริง จากการทํากิจกรรม จะชวยใหสามารถแกปญหาจากเหตุการณจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนตอตนเองได 4) ผูสอนจะพบวาการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน จะดีกวาท่ีครูผูสอนคอยบรรยาย

ความรูเพียงอยางเดียว เพราะจุดประสงคการเรียนรูท่ีคาดหวังตองการใหนักเรียนรูจักการสืบคนควาหาความรูจากขอมูล เปน

การเรียนรูและการตัดสินใจของผูเรียนเอง 5) การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนการออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจริง และปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรูในการตัดสินใจท่ีดี และ 6) หลักสูตรจะมีชุดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ

สามารถพัฒนาความคิดของผูเรียนไดตลอดเวลาและเกิดประสิทธิภาพมากกวาเดิม (Brown. 1994 : 20-21) การสอนแบบ

สืบสวนสอบสวน มีช่ือเรียกแตกตางกันไปหลายช่ือ เชน การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบสืบสอบ การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู การสอนแบบใหคิดสืบคน และการสอนโดยนักเรียนคนหาความรูโดยใชกระบวนการคิด เปนตน 

 จากแนวคิดและหลักการดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีทําการวิจัยเชิงทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย สาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสืบสวนสอบสวน (GI) เปนรูปแบบการเรียนท่ีสามารถดึง

ศักยภาพของผูเรียนใหกลาแสดงออกทางความคิด การพูด และการวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูจึงเปนแคผูคอยสนับสนุนและใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีนักเรียนอยากเรียนรูเพ่ิมเติมไมใหออกนอกประเดน็

ในหลักสูตรการเรียนในเรื่องดังกลาว นักเรียนกลุมทดลองเปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนสวนใหญในภาคเรียนท่ี 1 เหมาะกับการ

ใชวิธีการสอนแบบรวมมือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ. 2548 : 19-21) ท่ีกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนา

ตนเองและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุดและมาตรา 24 ตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน มีความสัมพันธ
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ภายในกลุม และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกันเปนการสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปน

กลุม ฝกใหเปนผูนําท่ีดี เปนผลทําใหสมาชิกของกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

สืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับการสอนแบบปกติ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีป

เอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับการสอน

แบบปกติ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เขต 16 จังหวัดสงขลาและสตูล ภาคเรียนท่ี 2 ปการ 2560 ท่ีเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 323 คน จํานวน 9 หองเรียน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 และ 2/4 โรงเรียนมัธยมสริิวัณวรี 2 สงขลา    สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลาและสตูล ภาคเรียนท่ี 2 ปการ 2560 ท่ีเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จํานวน 76 คน  ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple 

Random Sampling ) เพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 38 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 38 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน  ประกอบดวย 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (Group Investigation : GI) 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบปกต ิ  

ตัวแปรตาม  ประกอบดวย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย  

 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  

 เน้ือหาท่ีใชในการทดลองครั้งน้ี คือ เน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร ผูวิจัยเลือกหนวย  การเรียนรูจํานวน 1 หนวย 

รวมเวลา 12 ช่ัวโมง หนวยการเรียนรูท่ี 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย 

 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของ

ภมูภิาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอน

ปกต ิใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวิธีการวิจัยดังน้ี  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Design) แบบกลุมทดลองและกลุมควบคุมท่ีไมเทา

เทียมกัน วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design )  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
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 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  1.1 แผนการเรียนรูกลุมทดลอง โดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 4 แผน 

  1.2 แผนการเรียนรูกลุมควบคุม โดยใชรูปแบบการสอนแบบปกต ิกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 4 แผน 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู

ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบและหาคุณภาพแลว จํานวน 30 ขอ 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังน้ี            

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน รายวิชา ส 22104  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

(สาระประวัติศาสตร)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีข้ันตอนการสราง  ดังน้ี  

   ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี 2 สงขลา  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลและเปนแนวทางในการออกแบบ

การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู จากน้ันผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับ

การจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะข้ันตอนของวิธีการสอน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดและมุงศึกษาการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานการสรุปความคิดและทักษะการทํางานรวมกันของนักเรียน เมื่อเขาใจจึงมีการวิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา  ท่ีนํามา

จัดการเรียนรู ไดแก  หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย เพ่ือสรางแผนการ

จัดการเรียนรู รายวิชา ส 22104  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย หลังจากน้ันนําแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สรางข้ึน เสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3  คนตรวจสอบความถูกตอง  และใหคําแนะนําในสวนท่ีบกพรองในเรื่องภาษาท่ีใช  

สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู  กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู  และการวัดผลและประเมินผล และนํา

คะแนนท่ีไดจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ  มาหาคาเฉลี่ยการประเมินใชเกณฑของลิเคอรท (Likert)  

เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ  เหมาะสมมากท่ีสุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  

เหมาะสมนอย  เหมาะสมนอยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) 

 ในข้ันตอนสุดทายนําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีปรับปรุงและแกไขแลวไปจัดพิมพ  เพ่ือนําไปใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตอไป 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ส 22104  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  (สาระ

ประวัติศาสตร) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีป

เอเชีย  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน มีข้ันตอนในการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี    

  วิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หนวย

การเรียนรูท่ี 1 เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ผูวิจัยมีการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการวัดและประเมินผล  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปน

ขอสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ท้ังน้ีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบชุด

เดียวกัน โดยท่ีแบบทดสอบหลังเรียนจะถูกนํามาสลับขอและตัวเลือกใหมไมใหซ้ํากัน 

 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา และ

การประเมินผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก และอ่ืนๆ โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางแบบ
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ผูวิจัยนําผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา มาคํานวณหา

คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการวัด พิจารณาขอสอบท่ีมี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา คือ มีคาดัชนีความสอดคลองรายขอ ระหวาง .67 ถึง 1.00 เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบ พบวาขอสอบอยูในเกณฑ 43 ขอ ผูวิจัยจึง

คัดเลือกขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา คือ ดัชนีความสอดคลอง .67 ข้ึนไป เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีใชได 

 จากกน้ันผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลวมาพัฒนาปรับปรุง

แกไขใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเลือกไวจํานวน 30 ขอไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 38 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความยาก (P) ท่ีมีระดับความยากสูงสุดอยูท่ี .20 

และมีระดับความงายต่ําสุดอยูท่ี .73  คาอํานาจจําแนก (r ) มีระดับอํานาจจําแนกต่ําสุดอยูท่ี .20 และมีอํานาจจําแนกสูงสุด 

.47  มาวิเคราะหหาความ เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR – 20   มีคาความเช่ือมั่นอยูท่ี .71 จากน้ันนําขอสอบ

ท่ีผานมาจัดพิมพเปนฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนําไปใชจริงกับกลุมทดลอง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะห สังเคราะห และ

รายงานผลตอไป 

 ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  กอนเริ่มการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ

เรียนรู  แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบกอนเรียน  สําหรับการวิเคราะหขอมูล  

  2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยไดจัดสรางข้ึน    

 3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  หลังการเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ

เรียนรู  แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบหลังเรียน  สําหรับการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของ

ภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปน

กลุมมีผลคะแนนหลังเรียนมากกวากอนเรียนและการสอนแบบปกติมีผลคะแนนหลังเรียนมากกวากอนเรียนเชนกัน ดังตาราง

ตอไปน้ี 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 38 11.16 2.66 
14.35 .000** 

หลังเรียน 38 20.34 2.93 

ตารางการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 38 9.84 2.77 
13.91 .000** 

หลังเรียน 38 17.11 2.22 

ตารางการสอนแบบปกต ิ
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมมีผลคะแนนหลังเรียนมากกวา

การสอนแบบปกติ ดังตารางตอไปน้ี 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง 38 20.34 2.92 
5.44 .000** 

กลุมควบคุม 38 17.11 2.22 

 ตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคะแนนหลังเรยีนระหวางการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

สืบสวนสอบสวนเปนกลุมและการสอนแบบปกต ิ

 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญท่ีทางสถิติท่ี .01 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

  1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร เรื่อง 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม  สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบวานักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ตามผลการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (xˉ ) ปรากฏวามีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน คือคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียน (xˉ ) 11.16 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (xˉ ) 20.34 คะแนน และนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบ

ปกต ิปรากฏวามีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน คือคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (xˉ ) 9.84 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (xˉ ) 17.11 

คะแนน จากผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลองและหลังทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังสองกลุม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ แหวนเพชร วรรณสุทธ์ิ (2550 : 57 – 84) พบวาแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูมีประสิทธิภาพ เทากับ 85.74/80.17 สอดคลองกับผลงานวิจัยของภิรพา สุวรรณเพชร (2552 : 74-105) พบวา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ เรื่องกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.09/80.92  

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู 

ประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปน

กลุม  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบวาหลังจาก

นักเรียน ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูปแบบการ

สอนปกติ ตามผลการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (xˉ ) คือ กลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (xˉ ) 
20.34 คะแนน และกลุมท่ีเรียนรูปแบบการสอนปกติ (xˉ ) 17.11 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของตรียพล โฉมไสว (2552 : 42 – 65) พบวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนคาราโอเกะกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยสื่อการสอนคาราโอเกะกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียน การสอนและการศึกษาคนควาในครั้ง

ตอไปอยางน้ี 

  1 ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน  

  1.1 ครูควรปรับเน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับเวลา 

  1.2 ควรเพ่ิมรูปแบบตาง ๆ ของการทําแผนผังความคิด ( Mind Mapping ) ใหกับนักเรียน กอนท่ีนักเรียน

จะลงมือทํา เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และสงเสริมทักษะของผูเรียน ใหมีความสอดคลองกับเน้ือหา 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

 ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคนควาครั้งตอไป สําหรับผูท่ีสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

สืบสวนสอบสวนเปนกลุม ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและทําการศึกษาคนควาในประเด็นตอไปน้ี 

  2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมรวมมือแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม ท่ี

สงผลตอทักษะกระบวนการตางๆ เชน การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  2.2 ควรศึกษาผลของการเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมรวมมือแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม ท่ีมีตอคุณลักษณะ

อันพึงประสงคดานอ่ืนๆ เชน การรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ เปนตน 

  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมรวมมือแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม กับ

เทคนิคอ่ืนๆ ในวิชาตาง ๆ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและลักษณะอันพึงประสงค 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 3/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) หลังใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกกับเกณฑ รอยละ 80 และ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก  กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียน
เทศบาล 2  (บานหาดใหญ) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบฝกทักษะ เกมบิงโก และแบบวัดทักษะการอานออกเสียงคําควบ
กล้ํา การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโกมีคะแนนคิดเปนรอยละ 88.40 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโกสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 48.80 และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 
88.40 โดยคะแนนรอยละหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 39.60 
 

คําสําคัญ: ทักษะทางการอานออกเสียงคําควบกล้ํา, แบบฝกทักษะ, เกมบิงโก 
 

Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to compare reading skill on cluster pronunciation of 
primary grade 6/5 students in Municipality School 2  (Ban Hatyai)  using practice packages together with Bingo 
game with the criteria of 80 percentages, and 2) to compare  reading skill on cluster pronunciation of 
primary grade 6/5 students in Municipality School 2  (Ban Hatyai)  between before and using practice packages 
together with Bingo  game. The target groups were 32 primary grade 6/5 students in  Municipality School 2  (Ban 
Hatyai)  Hatyai district, Songkhla province  in the second semester of the 2017 academic year. The research 
tools consisted of lesson plans, practice packages, Bingo  game and a reading skill test.  Analytical 
statistics were mean, standard deviation, and percentage. The research found that: 1) students’ reading 
skill on cluster pronunciation using practice packages together with Bingo game was at 88.40% that was 
higher than the criteria of 80%, and 2) students’ reading skill on cluster pronunciation after using practice 
packages together with Bingo game was higher than before, with before using was at  
 
 
 
 
 
 

 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
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48.80% and after using was at 88.40 that the percentage increased 39.60.   
Keywords : Reading skill on cluster pronunciation, practice package, Bingo game 
 
 

บทนํา 
 ภาษาไทยเปนสมบัติอันล้ําคาของคนไทยทุกคน ซึ่งเราจะตองหวงแหนรักษาในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาติไทย เปน
เอกลักษณประจําชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติให
มีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจ
ธุระ  การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหดีและเหมาะสม 
กับกาลเวลาท่ีเรียกวา วิวัฒนาการของภาษามิใชเปลี่ยนแปลงกันจนสับสนดังท่ีเปนปญหากันอยูในปจจุบัน ซึ่งมีปญหาทางดาน
ทักษะทางภาษาไทยท่ีใชชีวิตปะจําวันมี 4 ทักษะดังกลาว ไดแก การฟง การพูด การเขียน และการอาน ซึ่งแตละทักษะมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทักษะดานการอานเปนหน่ึงในทักษะดานภาษาไทยท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ผู ท่ีมี
ความสามารถในการอานและใชการอานเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตยอมไดรับประโยชนจากการอานในดานตาง ๆ การอาน
ทําใหไดรับความรู และขาวสาร การอานทําใหเกิดความคิด การอานชวยแกปญหาและการอานทําใหเกิดความสุข 
 การท่ีเราจะไดรับความเขาใจดวยตนเองอยางรวดเร็วน้ันตองอาศัยการอานและการอาน เปนทักษะท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ของการแสวงหาความรูท้ังหลาย โดยเฉพาะในชีวิตปจจุบันท่ีวิทยาการ และความคิดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ฉะน้ันเราจึงจําเปนท่ีจะตองมีทักษะการอานเพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง
ท้ังหลายไดทันกาล (วิเศษ ชาญประโคน, 2552 : 8) จึงนับไดวา ทักษะการอานมีความจําเปนในการใชชีวิตประจําวันของ
มนุษยอีกทักษะหน่ึง ผูท่ีมีความสามารถในการอานมักจะเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต และหนาท่ีการงานเสมอ เพราะ
การอานไดและการอานเปนจะชวยใหผูอานไดขอมูลความรู และขยายความคิดใหกวางขวางกลายเปนผูฉลาดรอบรู มีความคิด
สรางสรรค รูจักคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกท้ังสามารถปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมดานการอาน เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเอง ปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําท่ีนับไดวา
เปนปญหาท่ีมีความสําคัญในวัยเด็กท่ีเกิดจากหลายปจจัย สรุปวาทักษะการอานมีคุณประโยชนอยางยิ่ง ทําใหสามารถเกิด
ความรู ความคิด และนําไปพัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีจะใชในการดํารงชีวิตตอไป 

จากการสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงและจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานออกเสียงบทรอย
แกวและบทรอยกรองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา เมื่อครูใหนักเรียนอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองท่ีปรากฏอยูในบทเรียนน้ัน มี
นักเรียนบางสวนท่ีประสบปญหาในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลาวคือ นักเรียนไมสามารถอานออกเสียงเปนคําควบ
กล้ําได เชน ครื้นเครง นักเรียนจะอานวา คื้นเคง นอกจากน้ีนักเรียนยังอานออกเสียงคําควบกล้ําผิด เชน เสียง ร นักเรียนออก
เสียงเปน ล เชน คําวา ครอบครัว นักเรียนบางคนจะอานวา คลอบคลัว เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร   

จากปญหาดังกลาว เพ่ือแกปญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการแกปญหาพบวาแบบฝก
เปนเครื่องท่ีชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ การอานออกเสียงของตนเอง เกิดความแมนยํา สนุกสนาน นอกจากน้ี ยังพบ
อีกวาเกมเปนกิจกรรมอีกอยางหน่ึงท่ีชวยใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียน สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมี
ทักษะการอานไดพัฒนาข้ึนได  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําโดยใชแบบฝก
ทักษะรวมกับเกมบิงโก เพ่ือพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5  ใหมีทักษะสูงข้ึนตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลา หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกกับเกณฑรอยละ 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานหาดใหญ) กอนและหลังเรียนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก   

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. ทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกสูงกวาเกณฑรอยละ 80 

2. ทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกสูงกวากอนเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ขอบเขตการวิจัย 
    1.1) กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 

(บานหาดใหญ) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 32 คน  
1.2) ขอบเขตดานตัวแปร 

  1.2.1) ตัวแปรอิสระ คือ การใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก  
 1.2.2) ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   

1.3) ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว    
  

1.4) ขอบเขตดานระยะเวลา ไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  เปนเวลา 3 สัปดาห ๆ ละ 
3-4 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ังโมง 
 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
     2.1) แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอานออกเสียงคํา ควบกล้ํา ร ล ว จํานวน 10 
แผน ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 2.2) แบบฝกทักษะ จํานวน 10 แบบฝก ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 

การใชแบบฝกเสริมทักษะ 
ขั้นท่ี 1 ประเมินการอานกอนเรียน   
ขั้นท่ี 2 เลมเกมบิงโก 
ขั้นท่ี 3 ครูอธิบายความรู    
ขั้นท่ี 4 ฝกการอานคาํในแบบฝกเสริมทักษะ 
ขั้นท่ี 5 ประเมินการอานหลังเรียน  

 

 
 

ทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  
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 2.3) เกมบิงโก  จํานวน 10 เกม ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2.4) แบบทดสอบวัดทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนเรียน จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ และ
หลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานพบวามีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) 0.67 - 1.00  ท้ัง 2 ฉบับ 
 3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินกาเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
     3.1) ดําเนินการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 กลุมตัวอยาง จํานวน 32 คน ดวย
แบบทดสอบวัดทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

3.2) ดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย โดยใชแบบฝกเสริมทักษะและเกมบิงโก จํานวน 10 แผน  เปนเวลา 3 
สัปดาห ๆ ละ 3-4 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ังโมง 

3.3) ดําเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและเกมบิงโกดวยแบบทดสอบวัดทักษะการอานออก
เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว    
 4) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และคารอยละ (Percentage)  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละของทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลา หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกกับเกณฑรอยละ 80 
ปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละของทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลา หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกกับเกณฑรอย
ละ 80 (N=32) 

การทดลอง คะแนนเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ 

ผลการเปรียบเทียบกับ

เกณฑรอยละ 80 

หลังเรียน 8.84 1.47 88.40 สูงกวาเกณฑ 
 

 จากตาราง 1 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 88.40  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 พบวา นักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
รวมกับเกมบิงโกสูงกวาเกณฑ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละของทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) กอนและหลังเรียนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก  ปรากฏดังตาราง 2  
(N=32) 
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ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละของทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) กอนและหลังเรียนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก 

การทดลอง คะแนนเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ 

คะแนนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

กอนเรียน 4.88 1.58 48.80 
39.60 

หลังเรียน 8.84 1.47 88.40 
 

 จากตาราง 2 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 48.80 และ
หลังเรียนเทากับ 88.40  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 39.60   

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกม
บิงโกคิดเปนรอยละ 88.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกม
บิงโกสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 48.80 และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 88.40 คะแนนรอยละหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึน 39.60 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยขอท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใช
แบบฝกรวมกับเกมบิงโกคิดเปนรอยละ 88.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ท้ังไดกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา แบบฝกเสริม
ทักษะมีกระบวนการท่ีทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงมากข้ึน รวมท้ังเกิดทักษะจากกิจกรรมการเรียน

การสอนและการทําแบบฝกเสริมทักษะระหวางเรียน อีกท้ัง เกมบิงโกเปนเกมท่ีท่ีชวยใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียน 
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีทักษะการอานไดพัฒนาข้ึนได ดวยเหตุผลดังกลาว นักเรียนท่ี
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกจึงมีพัฒนาการทางทักษะในการอานคําควบกล้ําเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อานงค ใจรังกา (2547) ไดศึกษาและสรางแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยปรากฏวา หลังการใช
แบบฝกสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังจากใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก  

ผลการวิจัยขอท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโกสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 48.80 และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 
88.40 คะแนนรอยละหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 39.60  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา แบบฝกเสริมทักษะและเกมบิงโกมีกระบวนการท่ีทําให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงมากข้ึน รวมท้ังเกิดทักษะจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการทําแบบฝก
เสริมทักษะและเกมบิงโกระหวางเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและเกมบิงโกจึงมี
พัฒนาการทางความสามารถในการอานเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกาวดี ปญญวรรณศิริ (2540) ท่ีสรุปวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการอานของกลุมทดลองหลังการใชแบบฝกสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และวิไล
วรรณ วิเศษนอย (2542) ก็ไดวิจัยพบวาความสามารถในการอานและเขียนคําท่ีมีอักษรควบ ร ล ว กอนฝกและหลังฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในการอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลจากการวิจัยไปใช 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมชวยชวยแกไขขอบกพรองของนักเรียนในการอานคําควบกล้ํา ร 
ล ว ได  ครูควรจัดการเรียนรูโดยใชสื่อดังกลาวเปนรายบุคคลอยางตอเน่ืองและเปนลําดับ  

2. ในการฝกครูควรจัดบรรยากาศใหนักเรียนกลาแสดงออกในการออกเสียง หากนักเรียนออกเสียงผิด ครูไมควร
ตําหนิ แตควรใหกําลังใจใหนักเรียนอยากฝก และเสริมแรงใหกําลังใจเมื่อนักเรียนออกเสียงไดถูกตอง  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 
    2.1 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกกับนักเรียนในหองเรียนปกติ โดยครูฝกนักเรียนดวยตนเอง ดังน้ัน 
จึงควรไดมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงระหวางนักเรียนท่ีฝกในหองเรียนปกติจากครูกับนักเรียนท่ี
ฝกในหองปฏิบัติการทางภาษา 
    2.2 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรไดมีการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน พ้ืนฐานการศึกษากอนระดับ
ประถมศึกษา ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพของบิดา มารดา ผูปกครอง สภาพแวดลอม เพ่ือจะไดสรางแบบฝกท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง และเหมาะกับสภาพปญหา 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชา

ภูมิศาสตร เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ประเด็นคือประเด็นแรก เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ประเด็นท่ีสอง ประเด็นท่ีสองเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ประเด็นท่ีสาม เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ประเด็นท่ีสี่ เพ่ือเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ โดยการศึกษาจากประชากร นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาโดยใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 /1 

เปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 /4  เปนกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการวิจัย Two group pretest-posttest design  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและแบบวัดความพึงพอใจ สําหรับสถิตท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมลู ใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนและความพึงพอใจใช 

t-test   

 ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษา

ปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา  กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรับการสอนโดยใชบทเรียน  สําเร็จรูป มี คาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 13.97/18.53  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรับการสอนคาเฉลี่ยกอนเรียนและ  หลังเรียน 13.47/15.63 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการ

สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 4. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมี ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปน

รายดานท้ัง 4 ดานคือ ดานเน้ือหา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยใน

1นิสิตสาขาการสอนสังคมศึกษา,คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยทักษิณ   
2 ครูพี่เล้ียง ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ ผูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
3 อาจารยนิเทศวิชาชพี บุคลากรสาขาวชิาการประเมินผลและวิจยั,คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยทกัษิณ   
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ระดับมาก  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนน

เฉลี่ยในระดับมาก ดานสื่อและอุปกรณในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยใน

ระดับมาก  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดานการวัดและประเมินผล 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ซึ่งสามารถเปรียบความ

พึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ : บทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 A comparison of learning achievement of Mathayom Suksa 5 students, Department of Geography 

and Geography. Recommended by empirical questions. Learning achievement of pre and post-graduate 

students taught by typical students of upper secondary school. Satisfaction of students who were taught 

by online lesson 2 in academic year 2560 Siriwat secondary school 2 by applying for jobs of 

Mathayomsuksa 5/1 students in the experimental group of 30 students and Mathayomsuksa 5 students. / 

4 as a control group of 30 persons. Two groups were tested before using the program. Learning and 

Satisfaction Criteria for Data Analysis Using Mean, Standard Deviation, and Comparison of Student Learning 

Achievement and Satisfaction Using     t-test. 

 The research found that 

1. Learning Achievement of Students during Pre-study and After-School of Geography Of students 

Grade 5 students were taught using pre-finished lesson. Have higher learning achievement. At the 0.01 

level of significance, the students were taught using the pre-test and post-test. The average was 13.97 / 

18.53. 

2. The learning achievement of students during pre-study and after-study of geography of 

mathayom suksa five students Have higher learning achievement. At the 0.01 level, the students were 

taught the mean before and after classes. 13.47 / 15.63 

3. Learning Achievement The results of the study were as follows: Statistically significant at the 

0.01 level 

4. Students who have been taught using pre-packaged lessons Student Satisfaction The students 

in each of the four aspects were the content students were taught using pre-packaged lessons and 

regular teaching. The average score was very high. Teaching Activities The students were taught using pre-

packaged lessons and regular teaching. The average score was very high. The media and teaching aids. 

Students were taught using pre-finished lesson. The average score was very high. Students who are taught 

using traditional teaching. Average grade point average. Measurement and Evaluation The students were 

taught using pre-packaged lessons and regular teaching. The average score was very high. This can be 

compared to student satisfaction. Mathematics 5 is taught by using pre-packaged lessons rather than 

regular instruction. At the .01 level of significance 
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บทนํา 
 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะชวยใหนักเรียนเกิด

ทักษะในการทํางานเปนกลุม สามารถนําความรู ทักษะคานิยม และเจตคติท่ีไดรับการอบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหาตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผูเรียนได เมื่อมองในภาพรวมแลวพบวาความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมน้ัน นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคม

วัฒนธรรมแลวยังมีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะสามารถนําไปใชประกอบการในการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ ในการ

ดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีตลอดจนนําความรูทางศาสนามา

พัฒนาตนเอง และสังคมทําใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2544 : 4) ดังน้ันครูผูสอนจึงเปน

บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาครูผูสอนจึงตองรูจัก

นําวิธีการสอน สื่อ และเทคนิคการสอนมาจัดกระบวนการการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู ครู

ตองการเน้ือหา สาระการเรียนรูและกิจกรรมใหสอดคลองกับโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะใน

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ และการประยุกตความรู มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ครูควรจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 

ภูมิศาสตรจัดเปนสาระการเรียนรูหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีขอบขายการเรียนรูท่ีมีสาระหลัก

เปนความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวของกับศาสตรตาง ๆ หลายศาสตร คือ ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ท่ีมุงใหความเขาใจใน

เรื่องมิติสัมพันธทางภูมิศาสตรกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ท่ีปรากฏอยูบนโลก ความสัมพันธตอกันและกันและการดํารงชีวิตของมนุษย การ

จัดการเรียนรูตองใหผูเรียนไดรูจัดตนเอง แสวงหาความรูและประสบการณในการศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในเชิงมิติ

สัมพันธ ท้ังในสวนของประเทศไทยกับโลกท่ีเราอาศัยอยู มีความสามารถท่ีจะอธิบายลักษณะตําแหนง แหลงท่ี แบบแผนและกระบวนการตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ปรากฏการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และวัฒนธรรมคิดวิเคราะหและตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีมีผลตอโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 6) 

 ปญหาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ในสวน

ของเน้ือหาสาระภูมิศาสตร มีเน้ือหายากและมากเกินไป บางบทไมเหมาะสมกับคาบเวลาเรียน ทําใหครูตองเรงสอนใหจบ เน้ือหาเปนเรื่องท่ี

ตองใชความจํามากทําใหนักเรียนเบ่ือหนาย สื่อการเรียนการสอนไมเหมาะสม ครูขาดเทคนิคการสอนครูผูสอนไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไดดีเทาทีควร ครูผูสอนมีงานอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบมาก ทําใหไมมีเวลาสอนอยางเต็มท่ี ปญหาดังกลาวสงผลใหการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม เปนสื่อการเรียนการสอนอยางหน่ึงท่ีนํามาชวย

แกปญหาการจัดการเรียนการสอนองคความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได (จตุ

พจน มะลิงาม. 2548 : บทคัดยอ) บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงเปนเทคโนโลยีทางการศึกษามุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

ตามความสามารถของแตละบุคคล เพราะมีการกําหนดเน้ือหาออกเปนหลาย ๆ กรอบเรียงลําดับจากงายไปหายากในแตละ

กรอบมีคําถามและมีคําตอบในกรอบถัดไป ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเองเปน สื่อท่ี

สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของตนเองและยังสอดคลองกับการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (รุณณี รุงระวีวิลาศ. 2548 : 

บทคัดยอ)  

 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาหลักการและเหตุผลดังกลาวแลวจึงมีความตองการท่ีจะทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ซึ่งจะชวยใหสามารถหาความแตกตางระหวางรูปแบบการ

สอนท้ังสองแบบและชวยใหผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูไดดวยตนเองและเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยแกไขปญหาการสอนไมทันตาม

เวลาท่ีกําหนดไว นอกจากน้ีผลของการศึกษาคนควาในครั้งน้ียังจะเปนแนวทางในการสรางสื่อ และรูปแบบการสอนในเรื่องอ่ืน 

ๆเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในช้ันเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภมูิศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในช้ันเรียน ท่ีไดรับการสอนแบบปกต ิ

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกต ิ

 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนวิชาภูมิศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกต ิ

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ใน  ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนรูในรายวิชาภูมิศาสตร จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียน 120 คน  

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนรูในรายวิชาภูมิศาสตร จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 60 คน ท่ีไดมาจากการ

สุมแบบกลุม เพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรตน ไดแก 1. การจัดการเรียนการสอน 2 วิธี ไดแก 

    1. การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป  

    2. การสอนโดยใชการสอนแบบปกต ิ

 ตัวแปรตาม ไดแก 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  

 เน้ือหาท่ีใชในการทดลองครั้งน้ีคือ เน้ือในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 สาระท่ี5 ภมูศิาสตร ผูวิจัยเลือกหนวยการเรียนรูจํานวน 1 หนวย รวม

เวลา 5 ช่ัวโมง หนวยการเรียนรูท่ี 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร  

วิธีการดําเนินวิจัย 
           งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวิธีการวิจัยดังน้ี 

แบบแผนการทดลอง  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Design) แบบกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมท่ีไมเทาเทียมกัน วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design )  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
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  1.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกต ิ

รายวิชาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวนกลุมละ 2 แผน รวม 4 แผน  

  1.2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู รายวิชาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

และหาคุณภาพแลว จํานวน 20 ขอ 

  1.3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน รายวิชาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยผานการตรวจสอบจาก

ผูเช่ียวชาญโดยใชเครื่องมือ (Rating scale) 

 2. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  ข้ันตอนแรก ผูวิจัยศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 และหนังสือเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 จากน้ันแบงเน้ือหายอยเพ่ือใหสอดคลอง

กับเวลาท่ีใชในการสอน ซึ่งผูศึกษาคนควาไดแบงเปน 2 แผน ใชเวลาท้ังหมด 5 ช่ัวโมง โดยแผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูท่ี 1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร จํานวน 2 ช่ัวโมงและแผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูท่ี 2 ภูมิสารสนเทศศาสตร จํานวน 3 ช่ัวโมง 

  ข้ันตอนท่ีสอง ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเขียนแผนการสอน โดยใช บทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือเปน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประยุกตใชนวัตกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม จากน้ันจัดพิมพแผน เรียนรู

ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 2 แผน จากน้ันนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหครูพ่ีเลี้ยง มาพิจารณาในเชิง

เน้ือหา ภาษา ความถูกตองและช้ีแนะแนวทางการแกไข ปรับปรุง    

  ข้ันตอนท่ีสาม นําขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขจากครูพ่ีเลี้ยงมาแกไขปรับปรุงแลวมาใชจริง 

  2.2. การสรางบทเรียนสําเร็จรูป ผูศึกษาคนควาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี   

  ข้ันตอนแรก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการเรียนรูสาระภูมิศาสตร กลุมสาระการ

เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักการ วิธีการสราง

บทเรียนสําเร็จรูป จากเอกสารตําราการสรางบทเรียนสําเร็จรูปของ บุญชม ศรีสะอาด    (2537 : 76-77) เพ่ือเปนแนวทางใน

การสรางบทเรียนสําเร็จรูป  

  ข้ันตอนท่ีสอง กําหนดโครงสรางหนวยการเรียนรู เรียงลําดับเรื่องราวกอนหลัง โดยแบงเน้ือหาเปนหนวยยอย

และนําสาระการเรียนรูท่ีมาออกแบบโดยสรางบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 1 เลม จํานวน 5 ช่ัวโมง 

  ข้ันตอนท่ีสาม นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญทาง ประเมินในรูปแบบของ        ( Rating 

scale) ซึ่งผลการวิเคราะหดานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีระดับคาเฉลี่ย 4.77 อยูในเกณฑมากท่ีสุด  ดานเน้ือหามีระดับคาเฉลี่ย 

4.60 อยูในเกณฑมากท่ีสุด รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปมีระดับคาเฉลี่ย 4.63 อยูในเกณฑมากท่ีสุด การนําเสนอกระบวนการ

เรียนรูมีระดับคาเฉลี่ย 4.75 อยูในเกณฑมากท่ีสุด  ดานการประเมินผลมีระดับคาเฉลี่ย 4.80 อยูในเกณฑมากท่ีสุด จากน้ัน

ปรับปรุงและแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  

  ข้ันตอนท่ีสี่ นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีไดมาปรับปรุง และแกไขแลวนําไปทดลองกับนักเรียน 

 2.3. การจัดทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 

  ข้ันตอนแรก ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหความสัมพันธระหวางเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ของแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใชประกอบการกําหนดจํานวนขอสอบและสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเปน

ขอสอบอิงเกณฑ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 หนวยการเรียนรู จํานวน 40 ขอ  

  ข้ันตอนท่ีสอง นําแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยนิเทศวิชาชีพ เพ่ือใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุง

แกไขแบบทดสอบใหเหมาะสม จากน้ันนําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญ เรื่องแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงค ( IOC ) 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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  -ข้ันตอนท่ีสาม นําผลมาวิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามของแบบทดสอบแตละขอกับ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม คัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม พบวาขอสอบอยูใน

เกณฑท้ัง 39 ขอและขอปรับปรุง 1 ขอ จึงจัดพิมพเปนแบบทดสอบเพ่ือนําไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จากน้ัน

นําแบบทดสอบท่ีอยูในเกณฑและไดรับการปรับปรุงแลว ไปทดลองสอบกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา จํานวน 30 คน แลวนํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลวมาตรวจ ให

คะแนนโดยขอท่ีถูกให 1 คะแนนขอท่ีผิดให 0  

  ข้ันตอนท่ีสี่ นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนเรียบรอย นํามาวิเคราะห เมื่อวิเคราะหแลวน้ันจึงเลือกใช

ขอสอบคาความยาก (P) ท่ีมีระดับความยากสูงสุดอยูท่ี 0.27 และมีระดับความงายต่ําสุดอยูท่ี 0.80  คาอํานาจจําแนก (r ) มี

ระดับอํานาจจําแนกต่ําสุดอยูท่ี 0.20 และมีอํานาจจําแนกสูงสุด 0.60  คัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ นําแบบทดสอบท่ี

คัดเลือกไว จํานวน 20 ขอ มาวิเคราะหหาความ เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR – 20   มีคาความเช่ือมั่นอยูท่ี 

0.786 

  ข้ันตอนท่ีหา จัดพิมพขอสอบท่ีตรวจสอบคุณภาพแลว นําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยางตอไป  

 2.4 แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรู   

  ข้ันตอนแรก ศึกษาเอกสารหลักการสรางแบบสอบถาม พรอมศึกษาขอความและสรางขอคําถาม      ท่ีแสดง

ถึงความพอใจเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Ratting  Scale)  ท่ีมี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  

นอย  และนอยท่ีสุด แบงเปน  4  ดาน  จํานวน  19  ขอ   

  ข้ันตอนท่ีสอง นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เสนอผูท่ีมีประสบการณชุดเดิม พิจารณาความ

เหมาะสมของภาษา  ความเท่ียงตรง  และดัชนีความสอดคลอง IOC  ผลปรากฏวามีคา IOC ท่ีมีคาต่ําสุดอยูท่ี 0.67  สูงสุดอยู

ท่ี 1.00   ซึ่งเขาเกณฑทุกขอ  จึงคัดเลือกไว 

  ข้ันตอนท่ีสาม จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เปนฉบับจริงเพ่ือนําไปใช สอบถามกับกลุม

ตัวอยางตอไป  

ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ กับกลุมตัวอยาง 2 

กลุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 เปนกลุมทดลองและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 เปนกลุมควบคุม โรงเรียนมัธยม

สิริวัณวรี 2 สงขลา ใน ภาคเรียนท่ี   2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาสอน 5 ช่ัวโมง โดยเริ่มจากการช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนและ

วิธีปฏิบัติในการเรียนโดยการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ แกนักเรียนท้ังสองกลุม จากน้ันทดสอบกอน

เรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน พรอมจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการสอนโดย

ใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติแกนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมท้ังสองกลุม เมื่อจัดการเรียนการสอนแลว

จึงทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนโดยใช

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองกับนักเรียนท้ังสองกลุมไปทาการตรวจ

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือสรุปผลการทดลองตามกรอบความมุงหมายการวิจัยตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี   

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา  กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรับการสอนโดยใชบทเรยีน  สําเร็จรูป มี คาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 13.97/18.53  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรับการสอนคาเฉลี่ยกอนเรียนและ  หลังเรียน 13.47/15.63 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูปสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน วิชาภูมิศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับ

การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัยไดดังน้ี 

 1. การเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กอนการทดลอง

และหลังการทดลอง 

 จากผลการทดลองพอวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เรียนรูวิชาภูมิศาสตรกอนการทดลองและหลังทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 2. การเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ กอนการทดลอง

และหลังการทดลอง 

 จากผลการทดลองพอวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรูวิชา

ภูมิศาสตรกอนการทดลองและหลังทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 จากผลการทดลองในขอ1และขอ2 น้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรกอนการทดลองและหลังทดลอง

แตกตางกันท่ีแตกตางกันท้ัง 2 กลุม สืบเน่ืองมาจากการท่ีผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูและมีระดับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน แต

เมื่อเปรียบเทียบกันท้ังสองกลุมจะเห็นวา กลุมท่ีกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีระดับความแตกตางระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยเฉลี่ยอยูท่ี13.97/18.53 ซึ่งสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติท่ีมีระดับความแตกตาง

ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยเฉลี่ยอยูท่ี13.47/15.63 

  มีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุทธิ เกิดสุข ( 2547 : บทคัดยอ ) ท่ีไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

เจตคติตอ โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนสําเร็จรูปหลังการทดลองสูงกกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการ

สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ จากการทดลองพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีผลการ

ทดลองดังกลาว อาจพิจารณาไดวา เปนผลสืบเน่ืองจาก 

 การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีการสอนท่ีเปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด นักเรียนสามารถเสาะแสวงความรู และศึกษาไดดวยตนเอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนรูไดทันที

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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หลังจากท่ีศึกษาจบบทเรียน เปนการเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเรียนอยากท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชา เรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง 

และสามารถคนหาคําตอบไดจากบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิ เกิดสุข ( 2547 : บทคัดยอ ) ท่ีไดทําการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01  

 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดย

ใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

 จากผลการศึกษาพบวานักเรยีนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมี ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนรายดานท้ัง 4 ดานคือ ดานเน้ือหา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบ

ปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการ

สอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ดานสื่อและอุปกรณในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

ดานการวัดและประเมินผล นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ

มาก  ซึ่งสามารถเปรียบความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการ

สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อมรา จันทะไทย (2550 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  โดยรวมและเปนรายดาน  4  ดาน  คือ  ดานเน้ือหาสาระ  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียน การสอนและการศึกษาคนควาในครั้ง

ตอไปอยางน้ี 

  1 ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

  1.1 การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ควรพิจารณานําเอาวิธีการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในแนว

ทางการสอนในวิชาภูมิศาสตรในระดับอ่ืนๆได หรือวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และวิชา

ประวัติศาสตร เปนตน 

  1.2. เพ่ือใหการใชบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองคอยดูแลนักเรียน เก่ียวกับการใชบทเรียน

สําเร็จรูป และตองทําความเขาใจเก่ียวกับนักเรียนเก่ียวกับการใชบทเรียนสําเร็จรูปท่ีชัดเจน เชน การศึกษาเน้ือหาในแตละบท 

การปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกหัดและจะตองไมดูเฉลยกอนท่ีจะปฏิบัติฝกเสร็จ 

  1.3. ผูสอนจะตองมีความสนใจกับนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนอาจจะตองเรียนรูจากบทเรียนสําเร็จรูปได

เร็วหรือชาแตกตางกัน 

  1.4. ผูสอนจะตองสงเสริมในเรื่องของความซื่อสัตยใหกับนักเรียน เพราะในบทเรียนสําเร็จรูปจะมีคําเฉลยไว

พรอม ถานักเรียนไปดูคําเฉลยกอน จะทําใหการศึกษาในบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพลดลง และจะสรางพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมในเรื่องของความซื่อสัตย 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ี เปนสวนหน่ึงในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูทางดานคําศัพท โดยใชชุดเกม รวมกับวิธีการสอน

แบบฟง – พูด (Audio - Lingual Method) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ป

การศึกษา 2560 ซึ่งผูวิจัยอยูในข้ันพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือนําสื่อนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพมาใช ในการจัดการเรียนรู โดยมุงใหผูเรียน

พัฒนาความรู ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิของชุดเกมการสอน

ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food & Fashion สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ ชุดเกม

คําศัพท 4 เกม ไดแก 1).Hidden words 2).Word domino 3).Word matching 4).Riddle  ซึ่งผูวิจัยไดนําท้ัง 4 เกมไปให

ผูเช่ียวชาญทางดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ประเมินเพ่ือตรวจสอบหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) และตรวจสอบ

มาตราประมาณคา (Rating Scale) ผลวิจัยชุดเกมคําศัพท 4 เกม โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวา คาดัชนีสอดคลอง (IOC) 

ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด ซึ่งแปลผลไดวา ชุดเกมคําศัพทท้ัง 4 เกมน้ีสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการทดสอบกลุม

ตัวอยางได  และจากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใช Rating Scale ในการประเมิน พบวา ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

คาเฉลี่ยของชุดเกมท้ัง 4 เกมอยูทีคาเฉลี่ย 3.90 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึ่งอยูในระดับดี   

คําสําคัญ : ชุดเกม, คุณภาพของชุดเกม 

 

Abstract 

 This research article was a part of a thesis on the development of vocabulary knowledge by 

using game packages with audio – lingual method of secondary school grade 2 students at Hatyai 

Wittayalai Somboonkulkanya School on academic year 2017. This research was on the process of 

developing in order to bring quality instruments to use with secondary school grade 2 students. The 

purpose of this study were to develop and study efficiency of game packages on Food & Fashion for 

secondary grade 2 students of Hatyai Wittayalai Somboonkulkanya School in academic year 2017. The 

research instruments were game packages 
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4 games such as 1).Hidden words 2).Word domino 3).Word matching 4).Riddle which assess the rating 

scale and IOC by 3 English experts. The research results were the IOC of 4 game packages from 

assessment by 3 English experts is 1 that mean 4 game packages can be instrument of the next research 

and the rating scale at 3.90 and S.D at 0.85 was in a “good level”  
 

Keywords : Game Packages,  Quality of Game Packages 
 

บทนํา  
 การเรียนภาษาไมวาจะเปนการเรียนภาษาใดก็ตามผูเรียนจําเปนตองเรียนรูเก่ียวกับตัวภาษา ท้ังในดานเสียง คําศัพท 

และโครงสรางภาษา เน่ืองจากทุกภาษาจะมีองคประกอบท่ีสําคัญเหมือนกัน คือ เสียง คําศัพท และไวยากรณ การเรียนภาษา

ท่ีจะชวยใหเขาใจภาษาไดดียิ่งข้ึน คือ ความเขาใจโครงสรางของภาษา และการรูความหมายของคําศัพท ( Long and 

Richards. 1987 : 305 อางถึงใน ดวงเดือน จังพานิช. 2542 : 3 ) อีกท้ังความรู ความเขาใจในความหมายของคําศัพทตางๆ 

ในภาษาน้ันยอมมี ความสําคัญอยางมากในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ( พรพิมล ศุขะวที. 2540 : 63 )  ดังน้ันผูสอน

ไมควรละเลยในเรื่องการสอนคําศัพท แมวาการเรียนรูภาษาจะมีองคประกอบอ่ืนๆ อีกมาก เชน การสอนไวยากรณ การสอน

การออกเสียง เปนตน  

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน จึงสรุปความสําคัญของคําศัพทไดวา คําศัพทเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนภาษา

ทุกภาษา เพราะการรูคําศัพทมากเปนสิ่งหน่ึงท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงความรู ความกาวหนาในการเรียนภาษา และสามารถ

นําไปใชไดอยางถูกตอง คลองแคลว ยอมชวยใหการเรียนไดผลดียิ่งข้ึน  นักการศึกษาจึงไดคิดคนวิธีการสอนคําศัพทในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเปนประโยชนแกผูเรียน  ซึง่กลวิธีการสอนคําศัพท

มีมากมายหลายวิธี  ไดแก การใชสื่อเทคโนโลยี  เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน  การใชวัสดุของจริง เปนตน  ซึ่งแตละวิธีมี

ขอดแีละขอดอยตางกันออกไป  แตวิธีหน่ึงท่ีมีขอดีและเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการสอนคําศัพทไดดีก็คือ วิธีการสอนโดยการ

ใชเกม  ทิศนา  แขมมณี  (2551 : 365)  ไดกลาววา วิธีสอนโดยใชเกม คือกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  โดยการใหผูเรียนเลนตามกติกา  และนําเน้ือหาและขอมูลของเกม  พฤติกรรมการเลน  

วิธีการเลนและผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู  และวิธีสอนโดยใชเกม เปนวิธีการท่ีชวยให

ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนาน และทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง    

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดเกมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food & 

Fashion สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งชุดเกมเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูภาษาไดดี  และสงเสริมทักษะ

ในการใชภาษาท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด อานและเขียน  เพ่ือประโยชนในการสื่อสาร  ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ชุดเกมยังมี

ความสําคัญตอสุขภาพทางจิต  เพราะชวยผอนคลายความตึงเครียดทางสมองไดเปนอยางดี  ชวยเราความสนใจของนักเรียน 

ทําใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความพึงพอใจ  เรียนรูดวยความสนุกสนานอันจะมีผลตอเจตคติและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  และนักเรียนไดนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเกมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food & Fashion สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.กลุมเปาหมาย 

         กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัครั้งน้ี ไดแก คณุครโูรงเรียนหาดใหญสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560 เปนผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีข้ึนไป (สาขาภาษาอังกฤษ 2 ทาน, สาขาการวัดผลและประเมินผล 1 ทาน) 

2. ตองมีประสบการณสอนในสถานศกึษายางนอย 5 ปข้ึนไป 

3. ผูเช่ียวชาญตองมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเทาน้ัน 

 2.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปดวยเครื่องมือ 3 รายการ ดังตอไปน้ี 

1. ชุดเกม เรื่อง Food & Fashion จํานวน  4  เกม  
ชุดเกม จุดประสงคของเกม ลักษณะของเกม คําศัพทท่ีใช 

1.Hidden 

words 

 

ฝกความเร็วในการ

หาคําศัพทท่ีอยูใน

ตาราง 

 

เกมซอนคําศัพท เปนการคนหา

คําศัพทในตารางตัวอักษร จากคํา

ใบท่ีมีใหมา คําศัพทอาจจะอยูใน

รูปแนวตั้ง แนวนอน หรือ แนว

ทแยงมุมก็ได เพ่ือฝกความเร็วใน

การหาคําศัพท 

คําศัพทเรื่อง Products จํานวน 15 คํา  

ไดแก lamp, notebook, torch, 

saucepan, cheese, vase, flour, cap, 

biscuit, handbag, whistle, envelope, 

coin, butter, briefcase 

2.Word  

domino 

ฝกความเร็วในการ

หาคําศัพท 

เกมการตอตัว Domino โดยการ

ต อคํ าศัพท กั บความหมาย ให

ติดตอกันไปเรื่อยๆ เกมน้ีจะชวย

ฝกความรวดเร็วและแมนยําในการ

จดจําคําศัพท 

คําศัพทเรื่อง Things to wear จํานวน 15 

คํา  ไดแก bracelet, scarf, gloves, 

jumper, jeans, trousers, belt, 

trainers, earrings, boots, jacket, 

necklace, blouse, socks, coat  

3.Word ฝกการจดจําคําศัพท เกมจับคู เปนการจับคูระหวาง

คําศัพทกับความหมายหรือรปูภาพ  

คําศัพทเรื่อง Shops จํานวน 12 คํา  

ไดแก supermarket, greengrocer’s, 

ตัวแปรตน 
ชุดเกม เรื่อง Food & Fashion   

ตัวแปรตาม 

คุณภาพของชุดเกม 

- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

- แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

Rating Scale 
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Matching กับความหมาย 

 

เพ่ือชวยฝกในดานการจํา และ

ความแมนยําในการเรยีนรูคําศัพท 

chemist’s, post office, sports shop, 

pet shop, shoe  

shop, newsagent’s, baker’s, 

florist’s, electronics shop, fast food 

restaurant 

4.Riddle ฝกการจดจําคําศัพท

กับความหมาย 

 

ปริศนาคําทาย เปนการเลนกับ

ความหมายในภาษาอยางหน่ึงท่ีมี

สืบตอกันมานาน การตั้งปริศนา

ถาม ทําโดยนําความหมายของคํา

มาถายทอดในหลากหลายแงมุมท่ี

ชวนใหผูฟงขบคิดและตคีวามเพ่ือ

ประลองปญญา 

คําศัพทเรื่อง Directions จํานวน 12 คํา  

ไดแก go up/down, turn right/left, 

it’s on your right/left, take the 

first/second road/turn on your 

left/right, it’s opposite/next to 

 

          

  2.ประเมินแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั ของชุด

เกม โดยแปลผลคะแนนเฉลีย่เปน 5 ระดับ (วิเชียร   เกตสุิงห. 2538 : 10)  ดังน้ี 

                     คะแนนเฉลี่ย  4.21  -  5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
                     คะแนนเฉลี่ย  3.41  -  4.20  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
                     คะแนนเฉลี่ย  2.61  -  3.40  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
                     คะแนนเฉลี่ย  1.81  -  2.60  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
                     คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.80  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
         3.แบบประเมินความสอดคลองของชุดเกมกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective  Congruence : 

IOC)  โดยใชเกณฑการประเมินดังน้ี           

   ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
   ใหคะแนน   0   เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
   ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไมไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
 
3.ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

การพัฒนาชุดเกมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food & Fashion สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูวิจัย
ดําเนินการดังน้ี  

1. ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา วิเคราะหสาระการเรียนรูเก่ียวกับตัวช้ีวัดช้ันปท่ีนักเรียนควร ไดรับให
สอดคลองและเหมาะสมกับการใชภาษาอังกฤษ 

2. ศึกษาแนวคิด รูปแบบและวิธีการสราง เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของและออกแบบชุดเกม การเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  

3. ดําเนินการสรางชุดเกมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

  4. นําชุดเกมท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา กิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  
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5. นําชุดเกมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion ท่ีสรางข้ึน 
พรอมแบบประเมินคุณภาพชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแบบประเมิน
ความสอดคลองของชุดเกมกับจุดประสงคการเรียนรู(Index of Item Objective  Congruence : IOC)  เพ่ือหาดัชนีความ
สอดคลองของชุดเกมกับจุดประสงคการเรียนรู ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ  
          6. ผูวิจัยนําชุดเกมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion ท่ี

ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีสมบูรณแบบของงานวิจัยตอไป 

 

4.การวิเคราะหขอมูล 

1. ชุดเกม 4 เกม ผลการตรวจประเมินแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตารางท่ี 1 ชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion ประเมินตามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 

ขอ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความ

เหมาะสม 

  1 ชุดเกมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู   4.33  1.15 มาก 

2  ชุดเกมมีความสมบูรณ เหมาะสมและมรีายละเอียดท่ีสอดคลองสัมพันธกัน 3.33 0.58 ปานกลาง 

3 ชุดเกมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 4.33 0.58 มาก 

4 ชุดเกมมีความนาสนใจเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 4.33 1.15 มาก 

5 ความเหมาะสมของ รูปแบบ  ส ีและ ขนาดตัวอักษร 4.00 1.00 มาก 

6 ความยากงายเหมาะสมตอผูเรียน 3.33 1.53 ปานกลาง 

7 เกณฑการใหคะแนนชุดเกมแตชุดมีความเหมาะสม 4.00 1.00 มาก 

8 เน้ือหาในชุดเกมสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 4.00 0.00 มากท่ีสุด 

9 การประเมินครอบคลมุจุดประสงคการเรยีนรู 3.33 0.58 ปานกลาง 

10 การประเมินผลครอบคลมุเน้ือหา 4.00 1.00 มาก 

 รวม 3.90 0.85 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion ท่ีผานการประเมินโดย

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคุณภาพอยูในระดับดี ( x  = 3.90, S.D. = 0.85) 

 

2. ชุดเกม 4 เกม ผลการตรวจสอบความสอดคลอง  (IOC)  
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ตารางท่ี 2 ชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion ประเมินตามคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 

  
จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion ท่ีผานการประเมินคาดัชนี
ความสอดคลองโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มี คาดัชนีสอดคลอง (IOC) เปน 1 ท้ังหมดซึ่งหมายความวาท้ัง 4 เกมดังกลาว มีกับ
ความสอดคลองเน้ือหาบทเรียน สามารถนําไปใชไดจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอไป 
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

 1.1 คาเฉลี่ย (x̄ ) 
 1.2 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 1.3 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

ชุดเกม รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ∑

X 
IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 

1.Hidden 

words 

-  สอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรยีนรู และตัวช้ีวัดของ

หลักสตูรแกนกลาง 

-  ครอบคลุมเน้ือสาระการเรียนรู 

-  สามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได 

-  เกณฑการประเมินผลมีความชัดเจนสามารถประเมินได 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+3 

 

+3 

+3 

+3 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

2.Word  

domino 

-  สอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรยีนรู และตัวช้ีวัดของ

หลักสตูรแกนกลาง 

-  ครอบคลุมเน้ือสาระการเรียนรู 

-  สามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได 

-  เกณฑการประเมินผลมีความชัดเจนสามารถประเมินได 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+3 

 

+3 

+3 

+3 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

3.Word 

Matching 

-  สอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรยีนรู และตัวช้ีวัดของ

หลักสตูรแกนกลาง 

-  ครอบคลุมเน้ือสาระการเรียนรู 

-  สามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได 

-  เกณฑการประเมินผลมีความชัดเจนสามารถประเมินได 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+3 

 

+3 

+3 

+3 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

4.Riddle -  สอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรยีนรู และตัวช้ีวัดของ

หลักสตูรแกนกลาง 

-  ครอบคลุมเน้ือสาระการเรียนรู 

-  สามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได 

-  เกณฑการประเมินผลมีความชัดเจนสามารถประเมินได 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+3 

 

+3 

+3 

+3 

1.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

เฉลี่ยรวม +1 +1 +1 +3 1.00 ใชได 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion  สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560 เน่ืองจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตาม

เกณฑความเท่ียงตรงทางเน้ือหาท่ีใชได จะตองมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 เมื่อนําตัวขอสอบเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ

คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของชุดเกม4 เกม พบวา คา IOC ท่ีวัดได มีคา 0.67-1.00 ผลปรากฏวา อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไป

ทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางได จากน้ันดําเนินตามข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือ พบวาชุดเกม 4 เกม มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.90 และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึ่งอยูในระดับดี ผลปรากฏวาสามารถนําไปใชกับนักเรียนในหองเรียนจริงได จากการศึกษา 

ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) มีคาเปน 1 ท้ังหมด ซึ่งสรุปไดวาจากการศึกษาการพัฒนาชุดเกมไดผานการ

ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญจริงและผานเกณฑท้ังสิ้น ดังน้ันชุดเกมท่ีผานการตรวจสอบน้ี สามารถไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

ในงานวิจัย เรื่องการพัฒนาความรูทางดานคําศัพท โดยใชชุดเกม รวมกับวิธีการสอนแบบฟง – พูด (Audio- Lingual 

Method) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ตอไป 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเครื่องมือชุดเกมคําศัพท 4 เกม ซึ่งทําการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ไดทําการตรวจสอบผานจากผูเช่ียวชาญท้ังสิ้น พบวา ชุดเกม

คําศัพท 4 เกม ท่ีผานการตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชได และทําการตรวจสอบ

จากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งอยูในเกณฑดี ดังน้ัน เมื่อผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลว

แสดงวาเครื่องมือมีคณุภาพในระดับท่ีสามารถไปใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความรูทางดานคําศัพท โดยใช

ชุดเกม รวมกับวิธีการสอนแบบฟง – พูด (Audio- Lingual Method) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญ

วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ตอไปไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางศิริพันธ แบงทิศ ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjective สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และสอดคลองกับกาเย ( ศิริพันธ 

แบงทิศ 2554: 74; อางอิงจาก Gagne 1992) ไดกลาวไววาคําอธิบายของผูสอนบางครั้งไมกระจาง จึงใชชุดการสอนท่ีมี

คุณภาพ โดยสรางข้ึนตามลําดับข้ันตอนและหลังจากน้ันนําชุดการสอนท่ีสรางข้ึน ใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมดาน 

เน้ือหา ระดับของภาษารวมท้ังองคประกอบดานอ่ืนๆ และผลการประเมินมาปรับปรุงและหาประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหชุดการ

สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูของนักเรียนไดมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป           

1.1 ควรมีการวิจัยการใชเกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษในเน้ือหาท่ีสามารถพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน  คือ  การฟง การพูด  

การอาน  การเขียน 

    1.2 ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชเกมชนิดอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย บูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีมี

ความสัมพันธเก่ียวของกันได 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียน

นิบงชนูปถัมภ ระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยใหได

มาตรฐานคา E1/E2 = 80/80 3) เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 ท่ีมีตอกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปท่ี 

1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 23 คน ท่ีไดจากการเลือกแบบ

เจาะจง ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 ครั้งๆละ 1 กิจกรรมๆละ 

30 นาที รวมท้ังสิ้น 10 ครั้ง  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง แบบทดสอบวัดทักษะ
การใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทดลอง และแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test dependent) ท่ีสัมพันธกัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง มีทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยไดเกณฑมาตรฐาน
คา E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (E1=86.52 /E2=89.86) แสดงวาเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 3) หลังการใช
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง นักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 2.73) 

Abstract 

The purposes of this research were 1) To compare Fine Motor Skills of Kindergarten 1/2 student, 

Nibong chanupathum school between before and after participated Creative Art Activities with Banana 

Leaf, 2) To fine performance of research instrument to standard cost E1/E2 = 80/80 3) To measure 

satisfaction of Kindergarten 1/2 student on Creative Art Activities with Banana Leaf. 2017 at Nibong 

chanupathum school, Ampher muang, Yala Province. 23 people from selected Subject used in this 

research were male and female preschool children raging in age from 4 to 5 years old and studied in 

Kindergarten level 1 class, second semester, 
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academic year by purposive sampling technique. The experiment was carried out 10 times within the 

period 5 weeks, 2 days per week, one time per day, one activity per time and 30 minutes per activity. 

 The research instruments used in study were Creative Art Activities with Banana Leaf Plans, Test 

of Fine Motor Skills before and after participated, Observation behavior record between activities, and 

Satisfaction Assessment from Creative Art Activities with Banana Leaf.. The data was statistically analyze 

by the Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test for dependent sample. 

 The results of this research showed that 1) preschool children who participated in Creative Art 

Activities with Banana Leaf was higher than before significantly at .01 level.             2) performance of 

research instrument to standard cost E1/E2 was higher than criteria (E1=86.52 /E2=89.86) showed that 

research instrument have performance as criteria standard. 3) after Creative Art Activities with Banana Leaf 

of Kindergarten 1/2 student have satisfaction at good level (  = 2.730). 
 

บทนํา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ไดกลาวถึงเด็กปฐมวัยไววา เด็ก

ปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งท่ีเด็กไดรับประสบการณและการเรียนรูในชวง 6 ปแรกของ

ชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานท่ีสําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กท่ีจะเติบโตเปนผูใหญ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาชวงอายุระหวาง 0-

6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู ในวัยน้ีสมองเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวย

วิธีการท่ีถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา ท้ังน้ีการ

วางรากฐานของพัฒนาการทุกดานควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย พัฒนาการดานรางกายเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของรางกาย การเจริญเติบโต และความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดใหญ กลามเน้ือเล็ก และการทํางานประสานสัมพันธของ

กลามเน้ือสวนตางๆในการเคลื่อนไหวท่ีเด็กปฐมวัยใชเปนเครื่องมือพัฒนาการดานอารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา หรือ

อาจจะกลาวไดวาพัฒนาการดานรางกายดี พัฒนาการดานอ่ืนๆก็จะดีไปดวย การสงเสริมและพัฒนาดานรางกายใหแกเด็ก

ปฐมวัยนอกจากจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยแลวยังชวยเสริมสรางกระดูกและกลามเน้ือใหแข็งแรงทํางานประสาน

สัมพันธ การพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ เปนพ้ืนฐานนําไปสูทักษะการเขียน การสงเสริมทักษะการใช

กลามเน้ือมัดเล็กสามารถจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน รอยลูกปด ภาพตัดตอ การเขียนภาพดวยสีเทียน การปนดินเหนียว การ

เลนทราย การตอบล็อก และการพับกระดาษ ฯลฯ ดังน้ันการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยหากไดรับการสงเสริมและ

ชวยเหลืออยางถูกวิธีจะทําใหเด็กมีความพรอมและมีศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อางถึงในญาณิศา 

บุญพิมพ, 2552, น.16) 

จากแนวคิดทฤษฎีของกีเซล (Gesell, 1940, น.17 อางถึงในผกากานต นอยเนียม, 2556, น.11-12)    ไดกลาววา 

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กมีกระบวนการและข้ันตอนของพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็ก โดยเฉพาะระบบ

การเคลื่อนไหวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก สอดคลองกับปวีณกร ทาสาลี (อางถึงในรวิพร     ผาดาน, , 2557, น.28) ไดกลาววา

การพัฒนากลามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยมีความสําคัญท่ีควรสงเสริมการฝกทักษะความสัมพันธระหวางมือกับตาทําไดโดยให

เด็กฝกทักษะในการใชมือหยิบจับสิ่งของและทํากิจกรรมตางๆ ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  พูน

สุข บุณยสวัสดิ์ (อางถึงในญาณิศา บุญพิมพ, 2552, น.35) กลาววา การฝกทักษะการใชกลามเน้ือเล็ก น้ิวมือใหแข็งแรง 

คลองแคลว  และการฝกความสัมพันธระหวางตากับมือชวยใหเด็กไดออกกําลังกลามเน้ือเล็กและพรอมท่ีจะใชในการเขียน 

ดังน้ันการพัฒนาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสามารถฝกไดหลายรูปแบบท้ังการปน รอยลูกปด รอยเชือก  เย็บ

กระดุม เปนตน   ประสบการณตางๆท่ีจัดข้ึนกับเด็กถือเปนสิ่งสําคัญใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ไดใชประสาทสัมผัส การ

ประสานสัมพันธระหวางมือและตาจึงถือวามีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน  
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จากการท่ีไดฝกประสบการณวิชาชีพครูในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ.2560 ผูวิจัยมีโอกาสไดจัดประสบการณ

กิจกรรมสรางสรรควาดภาพระบายสี ผูวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

รอยละ 90 จากนักเรียนท้ังหมด ยังมีปญหาในการใชกลามเน้ือเล็กในการทํากิจกรรม   ซึ่งยังไมคลองแคลวและมั่นคง สังเกตได

จากวิธีการหยิบจับสีเทียนยังไมถูกวิธี การระบายสียังออกนอกกรอบภาพ การลากเสนตามรอยประยังไมถูกทิศทาง การใชชอน

ตักอาหารยังบังคับมือไมได และจากการสนทนากับผูปกครองพบวานักเรียนชวยเหลือตนเองในการติดกระดุมเสื้อ การตัก

อาหารเขาปาก แสดงใหเห็นถึงเด็กมีปญหาในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  ผูวิจัยคาดวาการใชศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เน่ืองจาก

ใบตองเปนวัสดุธรรมชาติ ไมเปนอันตราย มีลักษณะคลายกระดาษ สามารถพับ ฉีก มวนไดงาย เหมาะสําหรับเด็ก และยังเปน

วัสดุท่ีสามารถหาไดในทองถ่ินจึงเปนการชวยประหยัดการใชจาย ใบตองสามารถใชประโยชนได เชน หอขนมชนิดตางๆ 

ประดิษฐเปนของเลนเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนตน ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาใบตองสามารถทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคท่ี

สงเสริมพัฒนาการใชกลามเน้ือมัดเล็กได ไมวาจะเปนกิจกรรมท่ีใหเด็กไดประดิษฐขาวตมมัด ประดิษฐขนมกรวย สานใบตอง

เปนตะกรา 2 มิติ ตลอดจนการประดิษฐกระทงแสนสวย กิจกรรมท่ีไดกลาวมาน้ีลวนแตเปนกิจกรรมท่ีใหเด็กไดใชกลามเน้ือมัด

เล็กท้ังสิ้น ไมวาจะเปนจากการฉีก ตัด พับ และมวนใบตอง สงผลใหไดพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับ

เยาวพา เดชะคุปต (2542, น.36-38 อางถึงในรวิพร ผาดาน, 2557, น.26) ท่ีไดกลาวไววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการใชกลามเน้ือเล็ก เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเขียน ผูวิจัยจึงคิดวากิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยใบตองเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาการใชกลามเน้ือมัดเล็กได เน่ืองจากวาใบตองเปนวัสดุธรรมชาติ ไม

เปนอันตราย เปนวัสดุท่ีนาสนใจสําหรับเด็ก เน่ืองจากเปนวัสดุท่ีคุนเคย และยังชวยประหยัดคาใชจาย 

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองมาสงเสริมทักษะการใชกลามเน้ือ

มัดเล็ก เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนในระดับการศึกษาสูงข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตน 

 

 

        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
                                          ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ระหวางกอน

และหลังการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยใหไดมาตรฐานคา E1/E2 = 80/80 

 3. เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 ท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง 

กิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยใบตอง 

1. สรอยคอก๊ิบเก  

2. ขนมกรวยแสนอรอย  

3. ปเด็กดี  

4. ขาวเหนียวปง  

5. มงกุฎแสนสวย  

6. ขนมสอดไส  

7. กระเปาแสนสวย  

8. ขาวตมมดั  

9. กระทงลอยนํ้า 

10. ตุกตาผมสวย 

ทักษะการใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวัย 

  1. ความคลองแคลว 

  2. ความยืดหยุน 

  3. ความสามารถในการควบคุม 

  4. การประสานสัมพันธระหวางมือและตา 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ภายหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง นักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ มีทักษะการ

ใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

 2. เครื่องมือการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตองมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานคา E1/E2 = 80/80 

 3. หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนช้ันอนุบาล 1 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองอยูในระดับมาก 

วิธีการดําเนินการทดลอง 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวย 
1. แผนการจัดการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง จํานวน 10 แผน   2. 

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง 
  3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง  
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

     การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐาน

การศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2554 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. สรางเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภทขางตน เสนออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คนองเดช อาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยนิเทศ ปรับแกไขตามขอช้ีแนะ  

 3. นําไปทดลองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางประชากร 3 - 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ในการใช ปรับแกไข 

 4. นําเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภท เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดแก 1) ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คนองเดช 

อาจารยประจําหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2) อาจารยเสาวลักษณ สมวงษ 

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 3) คุณครูเสริมศรี ดีบุญธรรม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูป

ถัมภ เขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 เพ่ือพิจารณาความสอดคลองเชิงเน้ือหา 

 5. นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คน มาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) ผลการ
วิเคราะหพบวา คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง คา
ดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
ใบตอง คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลป
สรางสรรคดวยใบตอง คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1  
 6. นําเครื่องมือท้ัง 4 ประเภท ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

กอนการทดลอง 

 1. ผูวิจัยทําการทดสอบเชิงปฏิบัติกอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการกอน-

หลังการทดลอง จํานวน 8 ขอ เพ่ือทดสอบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จากน้ันนํามาตรวจให

คะแนนตามเกณฑและบันทึกคะแนน  

 ระหวางการทดลอง 
 1. ทําการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เพ่ือพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ตามวิธีการจัดกิจกรรมท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 
นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 09.50 – 10.20 น. รวมระยะเวลา 10 ครั้ง ครั้งละ 1 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมสรอยคอก๊ิบเก 
ขนมกรวยแสนอรอย ปเด็กดี ขาวเหนียวปง มงกุฎแสนสวย ขนมสอดไส  
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กระเปาแสนสวย ขาวตมมัด กระทงลอยนํ้า และตุกตาผมสวย ตามลําดับ 

2. หลังการทดลองแตละกิจกรรม แตละวันใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทดลอง บันทึกพฤติกรรม
ตามแบบบันทึกท่ีกําหนด 

 หลังการทดลอง  
1. หลังการทดลองใชแผนการจัดประสบการณการจัดศิลปสรางสรรคดวยใบตอง จํานวน 10 แผน เสร็จสิ้นจึงใช

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) และใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง  

 2. นําขอมูลระหวางการทดลองจากขอ 2 และขอมูลหลังการทดลองขอ 1 มาวิเคราะหเชิงสถิติ ผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของเครื่องมือการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 
86.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 89.86 เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 เทากับ 80/80 สูงกวาเกณฑ 
แสดงวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 3. นําขอมูลจากการประเมินกอนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (postest) วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติทดสอบ
คาทีชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t – test dependent) และวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยใบตองวิเคราะหคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ท่ีมีตอทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ท่ีมีตอทักษะการใชกลามเน้ือ

มัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ พบวาคารอยละของคะแนนระหวางการทดลอง (E1) เทากับ 86.52 

และหลังการทดลอง (E2) เทากับ 89.86 เมื่อนําคา E1/E2 เทากับ 86.52/89.86 ท่ีคํานวณไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน

คา E1/E2 เทากับ 80/80 พบวาสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด แสดงวาเครื่องมือการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

เปนไปตามสมมุติฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 กอนและหลัง

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t-test dependent) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ท่ีมีตอทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ กอนการ

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 13.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 2.013 และหลัง

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 21.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.693 

คาเฉลี่ยคะแนนความตางระหวางกอน-หลังการทดลอง ( ) เทากับ 7.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตางของคะแนน

ระหวางกอน-หลังการทดลอง (S.D.) เทากับ 1.592 และเมื่อทดสอบโดยใชชนิดขอมูลสัมพันธ  พบวาคาทีเทากับ 23.82 Sig ท่ี 

.000 แสดงวาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยใบตองสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐาน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองอยูในระดับมาก (  = 2.73, S.D. = 

0.298 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย 

1) นักเรียนรวมทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองไดจนสําเร็จ (  = 3.00, S.D. = .000 ) 2) ขณะทํากิจกรรมนักเรียนไม

รบกวนการทํากิจกรรมของเพ่ือน 3) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง (  = 2.78, 

S.D. = 0.421) 4) นักเรียนมีความสนใจในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง (  = 2.65, S.D. = 0.714) และ 5) 

นักเรียนมีพฤติกรรมยิ้มแยมแจมใสในขณะท่ีทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง (  = 2.43, S.D. = 0.589) แสดงวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมุติฐาน 
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อภิปรายผล 

ผลการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ท่ีมีตอทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรยีนช้ันอนุบาล 1/2 

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. สมมุติฐานขอท่ี 1 กลาวไววา ภายหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง นักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ มีทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สามารถอภิปรายไดดังน้ี  

1.1 ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง ( =3.39) หลังการจัดกิจกรรม ( =5.48) ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ดวยใบตองในกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีการพับใบตอง การรอยใบตอง การใชไมคลึงคลึงแปงเพ่ือทําใหแบน การใชมือทากาวบน

ใบตอง การใชยางเสนมัดใบตอง ตลอดจนการมวนแปงดวยใบตอง เด็กมีโอกาสไดใชมือและน้ิวมือ หยิบ จับ มวน พับ ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง และจากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมของเด็กสามารถช้ีใหเห็นถึงความแตกตางดาน

ความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนแตละคน กอนการจัดกิจกรรม ความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัด

เล็กยังไมคลองแคลว สังเกตจากการทํากิจกรรมแรก ความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กพบวา เด็กสวนใหญ

สามารถใชกลามเน้ือมือในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองได แตยังไมคลองแคลว เชน กิจกรรมท่ี 1 ในการใชน้ิวมือ

มวนแปงดวยใบตอง พบวานักเรียนมีการมวนใบตองท่ียังไมแนนพอ เน่ืองจากเกรงวาใบตองจะแตก ผูวิจัยแนะนําโดยการบอก

เด็กใหมวนเหมือนการมวนท่ีนอนในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมท่ี 2 ในการใชน้ิวมือพับใบตอง พบวา เด็กยังไมสามารถพับ

ใบตองได ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการพับ และใหปฏิบัติซ้ําๆ หลายๆครั้ง ทําใหเด็กมีความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็กมาก

ข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547ข, น.189 – 191 อางถึงในคมขวัญ ออนมะพราว, 2550, น.37) ระบุ

วา การประดิษฐ เปนงานศิลปะท่ีนอกจากฝกการใชกลามเน้ือมือแลวยังเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมการ

ประดิษฐ ไดแก การพับกระดาษเปนรูปตางๆ การทําสิ่งประดิษฐ เชน การสาน ประดิษฐเศษวัสดุ การตอเติม ไดแก ฉีก ติด 

แปะดวยกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของรวิพร ผาดาน  (2557:บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการใช

กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัย

ท่ีไดรับการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 สรุปไดวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองนักเรียนมีความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเลก็สงูกวา

กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เปนไปตามสมมุติฐาน 

1.2 ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง ( =3.26) หลังการจัดกิจกรรม ( =5.39) ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย

ใบตองในกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีการใชลวดเย็บกระดาษเย็บใบตอง ผูกปมดาย ปนแปงตามรูปทรงท่ีผูวิจัยกําหนด ตลอดจน

การเขียนใบหนาของตุกตา 1 ในกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง เด็กมีโอกาสไดใชมือและน้ิวมือ หยิบ จับ บีบ ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหกลามเน้ือมัดเล็กเกิดความยืดหยุนซึ่งเปนการแสดงออกมาในการงอมือ โคงมือ และน้ิวมือ 

และเกิดการเคลื่อนไหวกลามเน้ือมือไดงาย จากการสังเกตความสามารถในการใชมือและน้ิวมือในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม พบวา

พัฒนาการของเด็กแตละคนมีปญหาในดานความยืดหยุนของมือและน้ิวมือแตกตางกัน ซึ่งสังเกตไดจากการเด็กใชลวดเย็บ

กระดาษ พบวานักเรียนยังไมสามารถใชลวดเย็บกระดาษเย็บใบตองได ผูวิจัยฝกใหทําซ้ําๆและสังเกตเด็กในการปนแปงในการ

ทํากิจกรรมรวมกับการใชใบตองในการหอตามรูปทรงท่ีผูวิจัยกําหนด พบวาเด็กสวนใหญยังไมสามารถปนแปงตามรูปทรงท่ี

ผูวิจัยกําหนดได เมื่อกระตุนใหเด็กลงมือปนหลายๆช้ิน ซ้ําๆหลายครั้ง จนเด็กสามารถปนไดถูกตองโดยท่ีผูวิจัยไมตองแนะนํา 

สอดคลองกับแนวคิดของวราภรณ วราหน (2556, น.25) ไดกลาววา การปน เปนกิจกรรมท่ีเด็กไดมีโอกาสใชมือ ขยํา ทุบ บีบ 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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คลึง วัสดุประเภทดินเหนียว และปนออกมาเปนรูปรางตามตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติยา  แกวขอมดี และสุ

กัญญา จันทรมาศ (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการปนแปงโดวเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเน้ือมัดเล็ก

ของนักของเด็กอนุบาลช้ันปท่ี 1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการปนแปงโดว

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีกอนไดรับการจัดกิจกรรมการปนแปงโดวเพ่ือสงเสริม

พัฒนาการทางดานกลามเน้ือมัดเล็ก อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สรุปไดวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองนักเรียนมีความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวา

กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เปนไปตามสมมุติฐาน 

1.3 ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอน

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง ( =3.39) หลังการจัดกิจกรรม ( =5.39)  ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยใบตองในกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีการใชไมกลัดใบตอง ใชไมจิ้มฟนกรีดใบตอง การพับใบตอง ตลอดจนการพับ

ใบตองรอบๆหลอดเพ่ือทําเปนป เด็กมีไดใชมือและน้ิวมือ หยิบ จับ พับ กรีด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สังเกตไดจาก

กิจกรรมตุกตาผมสวย เด็กไมสามารถควบคุมการใชกลามเน้ือมือในการกรีดใบตองได ไมสามารถพับใบตองไดถูกตอง ไม

สามารถจับกรรไกรในการตัดใบตอง ผูวิจัยจึงทําการแนะนําวิธีการทําท่ีถูกตอง สงผลใหเด็กควบคุมการใชกลามเน้ือมือไดดีข้ึน 

สอดคลองกับแนวคิดของรวิพร ผาดาน (2557, น.8) ท่ีไดใหแนวคิดวา ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง 

กลามเน้ือท่ีใชในการทํางานท่ีมีความละเอียด ท่ีไมตองอาศัยการเคลื่อนท่ีของรางกาย เปนความสามารถในการบังคับควบคุม

การเคลื่อนไหวของกลามเน้ือมือ น้ิวมือ ไหล ใหประสานสัมพันธกับสายตาและประสาทสัมผัส ทําใหสามารถทํากิจกรรมตางๆ 

และชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว มีประสิทธิภาพตามความถนัดของแตละบุคคล สอดคลองกับ

งานวิจัยของ     ผกากานต นอยเนียม (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป 

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยดิน ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยดิน มี

คะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทดสอบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

สรุปไดวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองนักเรียนมีความสามารถในการควบคุมการใชกลามเน้ือมัด

เล็กสูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เปนไปตามสมมุติฐาน 

1.4 ดานการประสานสัมพันธระหวางมือและตา เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง ( =3.61) หลังการจัดกิจกรรม ( =5.30) ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย

ใบตองในกิจกรรมตางๆ การใชกรรไกรตัดใบตอง การสานใบตอง ตลอดจนการใชกาวติดใบตองตรงตําแหนงท่ีกําหนด เด็กมี

โอกาสไดใชมือและน้ิวมือ หยิบ จับ สาน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหเด็กไดใชกลามเน้ือมือ น้ิวมือ และสายตาในการ

ประสานสัมพันธกัน ในชวงกิจกรรมแรกๆเด็กยังไมมีความมั่นใจการหยิบ จับ วัสดุตางๆ สานใบตอง ยังไมคลอง กลามเน้ือมือ

และตายังไมคอยสัมพันธกัน สังเกตไดจากการใชกรรไกรตัดใบตอง เด็กยังตัดใบตองไมไดตามแนวท่ีกําหนด การรอยใบตอง 

เด็กใชเวลาในการรอยใบตองคอนขางนาน เมื่อเด็กไดฝกการรอยซ้ําๆ สงผลใหเด็กสามารถควบคุมการใชมือและตาใหประสาน

สัมพันธกันไดดีข้ึน สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547, น.100 อางถึงใน ประวิชญา แขงขัน และคณะ 2557, น.10) ได

กลาววา กิจกรรมท่ีพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กเพ่ือฝกการทํางานของประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา เปนการพัฒนาทักษะการ

ใชมือ เน่ืองจากการกระตุนจากปลายกลามเน้ือมัดเล็กจะสงไปยังมีใยประสาทเพ่ือเพ่ิมความเจริญงอกงาม ของใยประสาท 

กิจกรรมการปน เปนการสงเสริมการทํางานของกลามเน้ือฝามือ ขอมือ และน้ิวมือ ในการบีบ ดึง นวด ทุบ สงผลใหกลามเน้ือ

แข็งแรง การพับ เปนกิจกรรมเพ่ิมความสามารถในการควบคุมกลามเน้ือน้ิวมือ การฝกความคลองของกลามเน้ือ เปนกิจกรรมท่ี

ฝกการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกลามเน้ือมัดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของรชยา ธนธัญชูโชติ (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของ

การใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตารางสีท่ีมีตอความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตารางสีมีคะแนนเฉลี่ยการใชกลามเน้ือมัดเล็ก หลังการทดลองสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปไดวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองนักเรียนมีการประสานสัมพันธระหวางมือและตาสูงกวา

กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง เปนไปตามสมมุติฐาน 

2. สมมุติฐานขอท่ี 2 กลาวไววา เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานคา E1/E2 = 80/80 พบวา 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยในการพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โดยใชกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยใบตอง มีคารอยละของคะแนนระหวางการทดลอง (E1) เทากับ 86.52 และหลังการทดลอง (E2) เทากับ 89.86 

เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคา E1/E2 เทากับ 80/80 พบวาคา (E1) สูงกวาเกณฑมาตรฐานและคา (E2)  สูงกวา

เกณฑมาตรฐาน เปนไปตามสมมุติฐาน สามารถอภิปรายผลไดวา ผูวิจัยสรางเครื่องมือการวิจัยโดยผานการศึกษาแนวทาง 

ทฤษฎี และเน้ือหาสาระของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคระดับเด็กปฐมวัยท่ีจัดข้ึนสนองตอความตองการของนักเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, น.13-14 อางถึงใน อโนชา ถิรธํารง, 2550, น.43) 

กลาวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีมีวัสดุอุปกรณเราความสนใจ มีผลงานปรากฏใหเห็นเด็กๆ

ไดช่ืนชมกับความสามารถของตนเอง และเครื่องมือวิจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ คา IOC เทากับ 1 

ของเครื่องมือวิจัยทุกประเภท และเมื่อพิจารณาผลของคารอยละการปฏิบัติกิจกรรมระหวางการทดลองมีคาสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนด (E1=86.52) และคารอยละของผลลัพธก็สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (E2=89.86) แสดงวาเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 สรุปไดวา เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองเปนกิจกรรม

ท่ีสงเสริมใหเด็กไดใชกลามเน้ือมือและน้ิวมือไดจริง เปนกิจกรรมท่ีสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองและนักเรียนสามารถ

พัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กไดจริง 

3. สมมุติฐานขอท่ี 3 กลาวไววา ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองของกลุมตัวอยาง 

การประเมินอยูในระดับมาก (  = 2.73, S.D. = 0.298 ) สามารถอภิปรายไดวา พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความพึงพอใจสังเกตได

จาก เด็กมีความตื่นเตนท่ีจะทําผลงาน และจากการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมนักเรียนแตละคนมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํา

ผลงานของตนเอง เน่ืองจากวัสดุท่ีใชเปนวัสดุท่ีเด็กคุนเคย ออน นุม มีกลิ่นหอม และการประดิษฐผลงานเปนสิ่งท่ีใกลตัวเด็ก 

เชน การทําตุกตาผมสวย มีลักษณะใกลเคียงกับตัวการตูนท่ีตนเองช่ืนชอบ การทําขาวตมมัด ขาวเหนียวปง เปนขนมท่ีเด็ก

รับประทานเปนประจํา และยังเปนวัฒนธรรมไทยท่ีเด็กคุนเคย มีความภูมิใจ และพบเห็นไดในบริบทชุมชน 

สรุปไดวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูเรียนมีความสนุกสนาน ไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค

ดวยใบตองสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งสรุปไดวาผลการศึกษาครั้งน้ีเปนไปตามจุดประสงคในการวิจัย คือ ความพึงพอใจของ

ผูเรียนท่ีมีผลตอการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสามารถสงเสริมทักษะการใช

กลามเน้ือมัดเล็กไดสูงข้ึน เปนไปตามสมมุติฐาน  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.1 ครูควรนํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง โดยพิจารณาความยาก-งายใหเหมาะสมตามวัย และ

ความสามารถของเด็ก 

 1.2 การนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ครูควรอธิบายพรอมสาธิตวิธีการทําชาๆซ้ําๆ โดยใชภาษาท่ีทําใหเด็กเขาใจและ

ปฏิบัติตามไดงาย 

 1.3 ขณะท่ีเด็กปฏิบัติกิจกรรม ครูควรสังเกตการณทํากิจกรรมของเด็ก คอยใหคําปรึกษาแกเด็ก ควรสาธิตใหดูเปน

รายบุคคล 
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 2.1 ผูวิจัยควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองท่ีมีตอพัฒนาการดานอ่ืนๆ เชน 

พัฒนาการทางดานอารมณ พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางสติปญญา เปนตน 

 2.2 ผูวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตองกับกลุมเปาหมายในบริบทท่ีแตกตาง

กัน 

บรรณานุกรม 

กิตติยา แกวขอมดี และ นางสาวสุกัญญา จันทรมาศ. (2557). การจัดกิจกรรมการปนแปงโดวเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาลชั้นปท่ี 1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา. กรุงเทพ : คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

คมขวัญ ออนบึงพราว. (2550). การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 

ญาณิศา บุญพิมพ. (2552). การสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรม  ประกอบอาหาร

ประเภทขนมไทย. ปริญญานิพนธ ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ. 

ประวิชญา แขงขัน และคณะ. (2557). การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ   กลามเนื้อมัด 

เล็กของเด็กปฐมวัย.กรุงเทพ:ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ผกากานต นอยเนียม. (2556). ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคดวยดิน. ปริญญานิพนธ ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ. 

รชยา ธนธัญชูโชติ. (2554). ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตารางสีท่ีมีตอความสามารถในการใช

 กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย . ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .(ปฐมวัยศึกษา) .สาขาวิชาปฐมวัย

 ศึกษา ภาควิชาการศึกษา. 

รวิพร ผาดาน. (2557). ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการ

ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ. ปริญญานิพนธ ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย).กรุงเทพ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ.  

รวิพร ผาดาน. (2557). ผลการจัดกิจกรรมการปนท่ีมีตอทักษะกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ ศษ.ม.   

(การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วราภรณ  วราหน. (2556). ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการปนกระดาษ. ปริญญา 

นิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อโนชา ถิรธํารง. (2550). การใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูตอการพัฒนาทักษะทางสังคมของ 

เด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             207 
 
การศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

The Study of Using CIPPA model for improve  student motivation in Learning   of 

Pratomsuksa2 students, Nidasuksasat School. 

 
ผูวิจัย มารีนา  หลีปาหยัง1     Mareena Leepayang1 

        มะยูตี   ดือรามะ2     Mayuti  Duerama2 

        มฮูัมหมดัซอเระ หะยสีะมะแอ3    Muhamadsoreh Hayisama-e2 

        ชาตรี    สังขาว4     Chatree  Sangkauw3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการ

สอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ Cippa model 7ข้ันตอน ดังน้ี 1.ข้ันทบทวนความรูเดิม  2.ข้ันแสวงหาความรูใหม 3.ข้ันทําความเขาใจกับ

ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4.ข้ันแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม 5.ข้ันสรุปและจัดระเบียบ

ความรู 6.ข้ันแสดงผลงาน 7.ข้ันประยุกตใชความรู โดยใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแก การใชบทบาทสมมุติ การเลนเกม การ

เรียนรูดวยตนเองและกลุมผานใบความรูและยังมีการนําเสนอหนาช้ันเรียน รวมท้ังการตั้งคําถาม-ตอบคําถาม  เปนตน 

  ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิป

ปาโมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 2560ปรากฏวา นักเรียนมีพฤติกรรมความสนใจในการ

การเรียนอยูในระดับดี 

คําสําคญั: โมลเดลซิปปา,ความตั้งใจเรียน 

Abstract 

The objectives of this research were to improve student motivation  in learning  by using CIPPA model 

The sample for this research consisted of 35  Pratomsuksa1 student at Nidasuksasat School in the second 

semester of 2017  . The   research instruments were checklist   .The data were analyzed by comparing the 

frequency of student behavior during studying by CIPPA model . The result indicated that student 

motivation  were high when  using CIPPA model in teaching. 

Keywods : student motivation, CIPPA  model 
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บทนํา 

การศึกษาศาสนาอิสลามเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิตของมุสลิม ซึ่งตองเขาใจวารายวิชาอิสลามศึกษาเปนวิชาท่ี

เอ้ืออํานวยใหมุสลิมไดรับความรูทางศาสนา  มิใชขอมูลหรือความรูเก่ียวกับเรื่องการใชชีวิตโดยท่ัวไปเพราะเน้ือหาของศาสนา

อิสลามมักเก่ียวกับหลกัการดําเดินชีวิตของคนมุสลิม  ท้ังในเรื่องของคัมภีรหรือศาสนบัญญัติ บรรดานักอุลามะฮอิสลามไดทํา

การรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรอิสลามท่ีเปนวิชาการท่ีเก่ียวของกับศาสนาอิสลามซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาวิชาน้ีมีบทบาท

ในการปรับสติปญญาและชีวิตของมุสลิมใหมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจ และการดําเนินชีวิตเปนเรื่องท่ีจะ

สงผลในชีวิต ก็ตองศึกษาและแสวงหาความรูและสัจธรรมน้ัน ๆ ดังน้ันจึงไดจัดทําวิจัยน้ีข้ึนเพ่ือใหความสําคัญทางดาน

การศึกษามากข้ึน โดยจัดใหมีการมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน พัฒนาสติปญญา ความรู และ

คุณธรรมมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ความสําเร็จในการศึกษาของนักเรียนข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ หลายประการดวยกันเชน สภาพแวดลอมของ

โรงเรียน การจัดระบบการเรียนการสอน เน้ือหาสาระของวิชาท่ีสอนความสามารถของครูผูสอน ภูมิหลังของครอบครัว และ

ระดับสติปญญาของผูเรียน แตปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการศึกษานอกเหนือจากปจจัยท่ีกลาวมาก็คือ ตัวของ

นักเรียนและความรวมมือของนักเรียนในการเรียน เพราะในปจจุบันน้ีปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีผูสอนประสบอยูเสมอ 

เปนปญหาเก่ียวกับตัวผูเรียน โดยเฉพาะในขณะท่ีครูสอน นักเรียนแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน เชน เลนกัน แหยกัน ลุกจากท่ี

เดินไปเดินมา คุยกันนอกเรื่อง และสงเสียงดัง ไมทํางาน ท่ีครูมอบหมาย พฤติกรรมเหลาน้ีทําใหการสอนของครูตองหยุดชะงัก 

ไมตอเน่ืองซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียน นักเรียนท่ีตองการเรียนก็จะมีความรูสึกไมพอใจ 

พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมตั้งใจเรียนในช้ันเรียน เปนผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมายท่ีครูตั้งไว (ประภาพรรณ นาค

ขําพันธ. 2537 ;อางอิงจาก ภรณี อินทศร. 2526) 

ดวยเหตุน้ีผูสอนตระหนักถึงความสําคัญเรื่องน้ีเพ่ือใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนใหดีข้ึน จึงหาแนวทางการ

แกปญหาในการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชซิบปาโมเดล ผูวิจัยสนใจท่ีนําการสอนแบบซิปปา

โมเดลมาใชในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน เน่ืองจากซิปปาโมเดล

เปนกระบวนแบบเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนไดดียิ่งข้ึน เชน การเลนเกม แขงขัน

กันเปนกลุม แบงกลุมทํากิจกรรม ทํากิจกรรมนอกสถานท่ี หรือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ซึ่งเปนวิธีการเรา

ใหผูเรียนสนใจการเรียนมากกวาสิ่งอ่ืน เปนการสรางการตื่นตัวของตัวของผูเรียนเองและการสอนแบบการตั้งคําถามทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในหองเดียวกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรยีนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

 

วิธีการดําเนินวิจัย 
การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรยีนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรผูศึกษาคนควาไดดาํเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
1.แบบแผนการวิจัย AB design 

รูปแบบการวิจยัครั้งน้ี เปนการวิจยัก่ึงเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ1. A-BDesignกระบวนการของรูปแบบน้ีจะแบงเปน  
2ชวง ชวงแรก คือ ชวงกอนการทดลองจะเรียกทับศัพทวา “baseline period” มีลักษณะ คือ ในชวงน้ีกลุมตัวอยางจะถูก
สังเกตพฤติกรรมจนกระท่ังกลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรมออกมา แลวบันทึกการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมในชวงท่ี 2 เปนชวง

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ท่ีใหตัวแปรทดลองเรียกวา “Treatment period” ในชวงน้ีกลุมตัวอยางจะไดรับตัวแปรทดลองแลวสงัเกตขณะใหตัวแปร
ทดลองเปนชวงๆ โดยท่ีผูวิจัยจะทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงขณะไดรับตัวแปรทดลอง 
รูปแบบกลุมตัวอยางเดยีว(Single-Subject Design) 

  

a) A-B Design มีชวง baseline 1 ชวงและชวงใหตัวแปรทดลอง 1 ชวง 

       0 0 0 0                             x 0   x 0 x     0 x 0 

 

ในรูปแบบ A-B Design การวัดหรือสังเกตในชวง baseline จะถูกวัดซ้ําจนกระท่ัง ผูวิจัยรูสึกวากลุมตัวอยางมีความ

สม่ําเสมอในการแสดงพฤติกรรม จากน้ันจึงใหตัวแปรทดลองเปนระยะๆ และวัดหรือสังเกตระหวางการทดลอง ถาพฤติกรรม

ของกลุมตัวอยางเปลี่ยนแปลงไประหวางชวงท่ีทําการทดลอง แสดงเปนผลมาจากตัวแปรทดลอง 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรจํานวนท้ังหมด 97 

คนภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2560 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรจํานวน 35คน

ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2560 
 

3.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนแผนการจดัการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใช ซิปปาโมเดลเปนกระบวนการจัดการ
เรียนรูจํานวน 5แผนจํานวน 5คาบ 

1.1. ศึกษาแผนการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลตามทฤษฎีของทิศนา  แขมมณ ีโดยมีข้ันตอน 
การจัดการเรยีนรู 7 ข้ันตอน 

1.2. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ ปรับปรุงแกไขแลว
ไปใหผูเช่ียวชาญทางแผนการสอน จํานวน 3 ทาน ประเมิน ความเหมาะสมของ แผนการจดัการเรยีนรูดานเน้ือหา 
สาระสําคญั จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการ เรียนรู เวลาท่ีใชในกิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล โดย
ให ผูเช่ียวชาญประเมิน 3 ระดับ คือ สอดคลอง (+ 1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (- 1) นําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
มาคํานวณหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคา IOC อยูท่ี 1.00 

1.3.นําขอเสนอแนะจากแบบประเมินแผนการเรียนรูของผูเช่ียวชาญมาสรปุผลการประเมิน 
แผนการสอนจากผูเช่ียวชาญ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม เปนแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรยีนของนักเรียนซึ่งเปนแบบ  
ตรวจสอบ (checklist)รายการพฤติกรรมของนักเรียนจํานวน 5 รายการ 
  1.4. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมลูดวยตัวเองโดยการทําแบบสังเกตพฤติกรรม 

1.  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและปรับปรุง 
แกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญทางแผนการสอน จํานวน 3 ทาน ประเมนิความเหมาะสมของ แผนการจดัการเรยีนรูดานเน้ือหา 
สาระสําคญั จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการ เรียนรู เวลาท่ีใชในกิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล โดย
ใหผูเช่ียวชาญประเมิน 3 ระดับ คอื สอดคลอง (+ 1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (- 1) นําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมา
คํานวณหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคา IOC อยูท่ี1.00 

2.นําขอเสนอแนะจากแบบประเมนิแผนการเรียนรูของผูเช่ียวชาญมาสรุปผลการประเมิน 
แผนการสอนจากผูเช่ียวชาญ 
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4.การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณดังน้ี 
1.ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมจากแบบตรวจสอบรายการการมา

หาความถ่ีและรอยละของคะแนนเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งของการสังเกต 
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) นําขอมูลจากของแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเรียนหลังสอนของ

นักเรียนมาสรุปเปนความเรียง 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา

โมเดลรายวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรปการศึกษา 2560 สรุปไดดังน้ี 
1.ผลการพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2โดยใชรูปแบบการเรียนการ

สอนซิปปาโมเดลวิชาอิสลามศึกษาโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรเชิงคุณภาพจากช่ัวโมงท่ี1 จนถึงโมงท่ี 5นักเรียนมีความสนใจใน

การเรียนมากข้ึนดังรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

   1.1 ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความถ่ีของพฤติกรรมความสนใจในการเรียน 
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สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 35 คนเปนดังน้ี 

                        1. ความสนใจในการเรียน มีคาความถ่ีครั้งท่ี 1 เทากับ 13คิดเปนรอยละ37%  ครั้งท่ี 2 มีคาความถ่ีเทากับ 19
คิดเปนรอยละ54.2 %   ครั้งท่ี 3 มีคาความถ่ีเทากับ22คิดเปนรอยละ62.8 %  ครั้งท่ี 4 มีคาความถ่ีเทากับ 18คิดเปนรอยละ
51.4 %   ครั้งท่ี 5 มีคาความถ่ีเทากับ 27คิดเปนรอยละ77 %  

         2. การตอบคําถาม มีคาความถ่ีครั้งท่ี 1 เทากับ  13  คิดเปนรอยละ37%   ครั้งท่ี 2 มีคาความถ่ีเทากับ 11คิด
เปนรอยละ31.4 %   ครั้งท่ี 3 มีคาความถ่ีเทากับ 18คิดเปนรอยละ51.4%  ครั้งท่ี 4 มีคาความถ่ีเทากับ 17คิดเปนรอยละ48.5%   

ครั้งท่ี 5 มีคาความถ่ีเทากับ 28คิดเปนรอยละ80 %  
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         3. สายตาจดจออยูกับครูผูสอน มีคาความถ่ีครั้งท่ี 1 เทากับ 25คิดเปนรอยละ71.4%   ครั้งท่ี 2 มีคาความถ่ี
เทากับ 27คิดเปนรอยละ77 %   ครั้งท่ี 3 มีคาความถ่ีเทากับ 29คิดเปนรอยละ82.8 %  ครั้งท่ี 4 มีคาความถ่ีเทากับ 33 คิดเปน
รอยละ94.2 %   ครั้งท่ี 5 มีคาความถ่ีเทากับ 35คิดเปนรอยละ100 %  

         4. ทํางานทันตามเวลาท่ีกําหนด มีคาความถ่ีครั้งท่ี 1 เทากับ 2   คิดเปนรอยละ5.7% ครั้งท่ี 2 มีคาความถ่ี
เทากับ 18 คิดเปนรอยละ51.4 %   ครั้งท่ี 3 มีคาความถ่ีเทากับ 29คิดเปนรอยละ82.8 %  ครั้งท่ี 4 มีคาความถ่ีเทากับ 35 คิด
เปนรอยละ100 %   ครั้งท่ี 5 มีคาความถ่ีเทากับ 35 คิดเปนรอยละ100 %  

         5. มีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานท่ีครูสั่ง มีคาความถ่ีครั้งท่ี 1 เทากับ 35   คิดเปนรอยละ100% ครั้งท่ี 2 มี
คาความถ่ีเทากับ 35คิดเปนรอยละ100 %   ครั้งท่ี 3 มีคาความถ่ีเทากับ 33คิดเปนรอยละ94.2 %  ครั้งท่ี 4 มีคาความถ่ีเทากับ 

35 คิดเปนรอยละ100 %   ครั้งท่ี 5 มีคาความถ่ีเทากับ 35 คิดเปนรอยละ100 %  

   1.2 บันทึกหลังการจดัการเรียนรู ตั้งแตแผนท่ี1 จนถึงแผนท่ี 8 พบวา ผลการจดัการจดัการเรียนรูนักเรียนสวนใหญ

มีพฤติกรรมใหความสนใจในการเรียนดีข้ึน  มีสวนรวมในการเรียนดข้ึีนและมีพฤติกรรมในการโตตอบกับครูมากข้ึน มีการได

แลกเปลีย่นความคดิเห็นกันอยาสนุกสนาน  

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย เรื่องพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิป

ปาโมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 นําผลมาอภิปรายไดดังน้ีผลการวิจัย 
พบวา รอยละของความถ่ีของพฤติกรรมความสนใจเรียนเพ่ิมข้ึนมากข้ึนในการสังเกตแตละครั้งหลังจากใชซิปปาโมเดล ในการ
เรียนการสอน ช้ีใหเห็นวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึนเมื่อเรียนดวยกระบวนการท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดใช
ความคิด มีการปฏิสัมพันธกันระหวางเพ่ือน มีการเคลื่อนไหวรางกาย สิ่งเหลาน้ีทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน จึงทําให
นักเรียนสนใจในการเรียนมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีวาพฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิป
ปาโมเดลมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน 

ท้ังน้ี เน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล  ไดใชแนวคิดเหลาน้ีในการจัดการเรียนการสอนโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะท่ีใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (construc-tion of knowledge ) ซึ่งนอกจากผูเรียน
จะตองเรียนดวยตนเองและพ่ึงตนเองแลว ยังตองพ่ึงการปฎิสัมพันธ (interaction) กับเพ่ือนบุคคลอ่ืนๆและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ดวย รวมท้ังตองอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ตางๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรู นอกจากน้ัน
การเรียนจะเปนไปอยางตอเน่ืองไดดี หากผูเรียนอยูในสภาพท่ีมีความพรอมในการรับรู และเรียนรู มีประสาทการรับรูท่ีตื่นตัว 
ไมเ ฉ่ือยชา ซึ้งสิ่งท่ีสามารถชวยใหผู เรียนอยูในสภาพดังกลาวไดก็คือ การใหมีการเคลื่อนไหวทางกาย ( physical 
participation ) เรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง และความรูความเขาใจท่ีเกิดข้ึน จะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนมากข้ึน หาก
ผูเรียนมีโอกาสนําความรูน้ันไปประยุกตใช ( application ) ในสถานการณท่ีหลากหลาย ดวยแนวคิดดังกลาว จึงเกิดแบบแผน 
“CIPPA” ข้ึน ซึ่งผูสอนสามารถนําแนวคิดท้ัง 5 ดังกลาวไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางใหมีคุณภาพได ( ทิศนา แขมมณี  2543 : 17-20) 

จากแนวคิดในการจดัการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา ของทิศนา แขมมณี  ดังกลาวหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา หลักของ
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งสามารถประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทิศนา แขมมณี (2545, หนา 281-282) 
ไดอธิบายข้ันตอนสําคัญในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา ไวดังน้ี 

ข้ันท่ี  1 การทบทวนความรูเดิม 
ข้ันน้ีเปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียนตอไป  เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเช่ือมโยง

ความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย 
ข้ันท่ี  2 การแสวงหาความรูใหม 
ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมท่ีผูเรียนยังไมมีจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมา

ใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 
ข้ันท่ี  3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
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ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของ
ขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชนใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมในการอภิปราย
และสรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลน้ัน ๆ ซึ่งอาจจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูเดิม 

ข้ันท่ี  4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมท้ังขยายความรูความ

เขาใจของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรู  
ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอมๆ กัน 

ข้ันท่ี  5 การสรุปและการจัดระเบียบความรู 
ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับท้ังหมด ท้ังความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนระบบระเบียบ 

เพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย 
ข้ันท่ี  6 การปฏิบัติ และ/การแสดงผลงาน 
หากขอความรูท่ีไดเรียนรูมาไมการปฏิบัติ ข้ันน้ีเปนข้ันตอนท่ีชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรู

ของตนเองใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนตอกย้ําหรือตรวจสอบของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค  
แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได 

ข้ันน้ีจะเปนข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย 
ข้ันท่ี  7 การประยุกตใชความรู 
ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ท่ี

หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ  ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องน้ัน ๆ 
หลังจากการประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได หรืออาจไมมีการนําเสนอ

ผลงานในข้ันท่ี 6 แตนํามารวมแสดงในตอนทาย หลังข้ันการประยุกตใชก็ไดเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยเรื่องการจดัการเรยีนการสอนแบบซิปปาโมเดล ผูวิจยัจึงขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังน้ี 

 1.ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนการจัดการเรยีนรูโดยใชซิปปาโมเดลอยางละเอียดเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 2.ผูสอนควรช้ีแจงบทบาทของผูเรยีนใหเกิดความเขาใจในข้ันตอนของการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง  

บรรยากาศของการเรยีนรูท่ีเหมาะสม 

 3.ผูสอนควรจดักิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดลใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียนเพ่ือใหการเรยีนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ควรนําการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPAModel) ไปทดลองใชในกลุมสาระการ

 เรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความสนใจของนักเรียน 

 

 

บรรณานุกรม 
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บทคัดยอ 
 งานศึกษาน้ีใหความสําคัญตอพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 1/7 ท่ี

ซึ่งมีพฤติกรรมการสงงานท่ีไมตรงตอเวลาและไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงในช้ันเรียน วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ีคือ

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเสริมแรงทางบวก เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยไดแก แบบบันทึกพฤติกรรมการสงงาน ของรางวัล ผลการวิจัยพบวา เมื่อใชวิธีการเสริมแรงทางบวกจะกระตุนใหนักเรียน

มีพฤติกรรมการสงงานมากข้ึนกวาท่ีผานมา 

คําสําคญั :แรงเสริมทางบวก, การไมสงงาน 

Abstract  

The objective of this research is to explain the effect of positive reinforcement on not handing in 

assignment behavior of Matthayomsuksa 1/7 students in Mahavajiravudh Songkhla School.. Stimulating 

the students before and after using positive reinforcements, the researcher studies both effects to find 

the difference in learning achievement. The instrument for collecting data was behavior observation of 

students in exercise submission. The study shows a significant about positive reinforcement as the 

positive reinforcement (extra point) will motivate the students in self-practicing  

Keywords: Positive reinforcement, Not handing in assignment 

บทนํา 

 การเรียนการสอนในช้ันเรียนมีความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมของผูเรียน นอกจากจะเปน

สถานท่ีใหความรูแลว ยังเปนสถานท่ีฝกพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม  การขาดความรับผิดชอบ

ในการทํางานเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหา และเปนอุปสรรคตอการเรียนรูอันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไว ปญหาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในปจจุบันน้ี เปนปญหาท่ีคอนขางนาวิตกกังวล เน่ืองจากเด็กนักเรียน

สมัยใหมจะมีความคิด ความอานเปนของตัวเองสูง ดังน้ันครูจึงไมสามารถควบคุมพฤติกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนกับตัวนักเรียนได

ภายในหองเรียน พฤติกรรมการไมสงงานหรือไมทําการบานเปนอีกหน่ึงพฤติกรรมท่ีนักเรียนสวนใหญของหองละเลยและ

เพิกเฉย ซึ่งการทําใบงานหรือการบานจะเปนสวนหน่ึงของคะแนนในวิชาแตละวิชา ฉะน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับ

นักเรียนซึ่งจะมีผลตอคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเกรด และจะมีผลตอการเรียนรูในอนาคต เน่ืองจากเน้ือหาบางอยางจะตองอาศัย

การฝกฝน และปฏิบัติจึงจะสามารถเรียนรูและเขาใจไดตอไป 

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ปญหา

สําคัญท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนมี 2 ประการ ไดแก 1) ปญหานักเรียนพูดคุยเสียงดังหรือไมตั้งใจเรียน   2) ปญหานักเรียนไมสงงาน

หรือการบาน ซึ่งเกิดข้ึนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนอยางมาก ผูวิจัยไดทําการสังเกตตลอด 1 ภาคเรียนท่ีผานมา 
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พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 มีอัตราจํานวนนักเรียนไมสงงานมากท่ีสุด ทําใหผูวิจัยจึงเห็นวาปญหาน้ีควรไดรับการ

แกไขหรือปรับปรุง จากการสํารวจและสอบถามถึงสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานอยางคราวๆพบวา นักเรียนบางคนให

คาํตอบวาลืมทํา ทําไมทัน ไมอยากทํา เหลาน้ีเปนคําตอบท่ีมาจากพฤติกรรมในดานลบ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการ

หาวิธีการแกไขปญหาการไมสงงาน โดยใชวิธีการเสริมแรงทางบวก เพ่ือพฒนาพฤติกรรมการสงงานใหดีข้ึน 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผลของการใชแรงเสริมทางบวกท่ีมีตอพฤติกรรมการความรับผดิชอบในการสงงานของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7  โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนให

เปนไปในทิศทางดีท่ีข้ึนตอไปในอนาคต 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
        

         
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเสรมิแรงทางบวกของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลการใชแรงเสรมิทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7โรงเรียนมหา

วชิราวุธจังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี  

1. แบบแผนการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิง แบบศึกษากลุมเดียววัดหลังการทดลอง (The One-Shot Case Study) 

2. ประชากร   

 ประชากร : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 500 คน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

กลุมตัวอยาง : นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1/7 จํานวน 47 คน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   การสุม

ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) 

 

 

 

 

 

3. เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาภาษาอังกฤษ1 อ21101 ประกอบ 

ไปดวย หนวยท่ี 5 เรื่อง Weather หนวยท่ี 6 เรื่อง Special days หนวยท่ี 7 เรื่อง The Future หนวยท่ี 8 เรื่อง Holidays  

การใชการเสริมแรงทางบวก 

 

ทําใหพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคมากข้ึน  
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2. แบบบันทึกการสงงานของนักเรียนหอง ม. 1/7 แบงเปนจํานวน 6 ครั้ง   

3. อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในการเสริมแรงทางบวก เชน ขนม รางวัล อุปกรณการเรยีน คะแนน 

4. วิธีการวิจัย 

 1. ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 เก่ียวกับเรื่องของพฤติกรรมการไมสงงานจากการเรยีนการ

สอนในภาคเรียนท่ี 1  

 2. ผูวิจัยศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีพฤตกิรรมตางๆและวิธีการลดพฤติกรรมตางๆของนักเรียน  

 3. ผูวิจัยออกแบบบันทึกพฤติกรรมการสงงานของแตละหนวยการเรียนรู จํานวน 6 ครั้ง เพ่ือดูความแตกตางระหวาง

กอนและหลังการใชทฤษฏ ี

 4. นําแบบบันทึกการสงงานใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย และบันทึกพฤติกรรมการสงงานของ

นักเรียนกลุมตัวอยางในแตละครั้ง 

 5. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมด 6 ครั้งมาวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสงงาน 

5. การเก็บขอมลู 

การวิจัยครั้งน้ีใชเวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ภายในระยะเวลาวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 

กุมภาพันธ 2560 จํานวน 6 ครั้ง โดยผูวิจยัจะเก็บขอมลูเปน 3 ระยะ ดังน้ี  

ระยะท่ี 1 เปนระยะเสนฐานพฤตกิรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานระยะน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการปรับ

พฤติกรรมโดยการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม ในการสงงานครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดยผูวิจัยจะทําการสังเกตโดยไมใหนักเรียน

รูตัว 

ระยะท่ี 2 : เปนระยะท่ีใชการเสรมิแรงทางบวก คือการวางขอตกลงกันระหวางนักเรยีนกับผูปรับพฤตกิรรมหรือครู 

โดยใชชวงเวลาของการสงงานในครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 โดยครเูปนผูใหการเสริมแรงและมีการช้ีแจงเง่ือนไขการใหใหนักเรียน

ทราบ โดยการใชคําชมเชยและรางวัลใหนักเรียน ไดแก ขนม คะแนนพิเศษ หรืออุปกรณการเรียน และมีการบันทึกพฤติกรรม

การสงงานอยางตอเน่ือง เพ่ือเปรียบเทียบระหวางกอนการใชแรงเสรมิและหลังการใชแรงเสริม 

   ระยะท่ี 3 :  เปนระยะตรวจสอบความคงทนของพฤติกรรมท่ีไดปรับแลว ซึ่งเปนการทดลองในครั้งท่ี 5 และ 6 โดย

ระยะน้ีครูจะไมมีการวางเง่ือนไขใดๆกับนักเรียนและไมใชแรงเสรมิใดๆ แตจะเปนเพียงแคคําพูดชมเชย เพ่ือตรวจสอบดูวาการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเปนไปในทิศทางท่ีดีมากนอยเพียงใดเมื่อครบกําหนดการสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการสงงานของ

นักเรียนแลว ผูวิจัยจะตองนํามาสรุป 

6. การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย 

2. นําขอมูลจากแบบบันทึกการสงงานในระยะท่ี 1 มาคิดเปนรอยละเพ่ือหาคาในชวงกอนการทดลอง 

3. นําขอมูลจากแบบบันทึกการสงงานในระยะท่ี 2 มาคิดเปนรอยละเพ่ือหาคาในชวงระหวางการทดลอง 

4. นําขอมูลจากแบบบันทึกการสงงานในระยะท่ี 3 มาคิดเปนรอยละเพ่ือหาคาในชวงหลังการทดลองเพ่ือทดสอบ

ความคงทน 

5. นําขอมูลจากแบบบันทึกการสงงานท้ัง 3 ระยะมาเปรยีบเทียบการสงงานโดยใชตารางและกราฟแสดงผลการวิจัย 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัยโดยผูวิจัยไดดําเนินการทําการวิจัยตามข้ันตอนตางๆ ท่ีเตรียมไวและนําไปใชกับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 จํานวน 47 คน ของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาสรุปผลไดวาจากการทดลองใชวิธีการเสริมแรง

ทางบวกเพ่ือปรับเปลี่ยนและพัฒนาการไมสงงานตอนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาการทํางานและสงงานมาก

ยิ่งข้ึนจากภาคเรียนท่ีผานมา โดยวิธีเสริมแรงทางบวกท่ีใชไดผลมากท่ีสุดคือการใหของรางวัล เปนตัวกระตุนในการทํางานสง 

นักเรียนจะมีความกระตือรอืรนในการทํางานมากยิ่งข้ึน ผลจากการเสริมแรงทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย และมีการสงงานท่ีสม่ําเสมอหลังจากหยุดวิธีการเสริมแรง แตยังคงมีนักเรียนบางสวนท่ีไมสนใจในการเรียนจึงไม

สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายได ทําใหเลยเวลาท่ีกําหนดและมีการสงงานท่ีไมสม่ําเสมอ ผูวิจัยไดเล็งเห็นแลววาการใช

วิธีการเสริมแรงทางบวกอยูเสมอๆจะสามารถชวยใหนักเรียนปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมการไมสงงานใหเปนไปในทิศทาง

ท่ีดีข้ึน และหากครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงทางบวกในหลายๆรูปแบบและวิธีจะทําใหนักเรียนกระตือรือรนและสามารถกระตุน

ใหนักเรียนสงงานไดเปนอยางดี 

อภิปรายผล 

จากผลสรุปของการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง  ผลการใชแรงเสริมทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา พบวานักเรียนมีการพัฒนาการสงงานดีมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบจาก

ภาคเรียนท่ีผานมา นักเรียนสวนใหญสงงานตรงเวลาและทําถูกตองตามท่ีไดรับมอบหมายจากครูผูสอน สอดคลองกับวิจัยของ 

(มาลิวรรณ บุญพลอย,2552) ท่ีกลาวไววาเมื่อใชวิธีการเสริมแรงทางบวก(การเพ่ิมคะแนน) จะกระตุนใหนักศึกษาสนใจทํา

แบบฝกหัดสงเพ่ิมข้ึนมากกวาการใชวิธีการเสริมแรงทางลบ (การหักคะแนน) โดยนักศึกษาในกลุมท่ีทํา แบบฝกหัดสงบางครั้ง 

มีความสนใจท่ีจะทํา แบบฝกหัดสงเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับทฤษฎีการเสริมแรง ท่ี กลาวถึงการลงโทษ (Punishment) เปนการ

ปรับพฤติกรรมซึ่งเก่ียวของภายใตเง่ือนไขท่ีวาง ผลท่ีตามมาดานลบ จะชวยลดหรือยับยั้งพฤติกรรม เปนการลดพฤติกรรม

เน่ืองจากไดรับผลลัพธท่ีไมพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยใชการ เสริมแรงแบบไมตอเน่ืองจะมีผลตอการผดุงรักษาพฤติกรรมไวไดในระยะ

หน่ึง ท้ังน้ีเพราะบุคคลจะตื่นตัว และมีความสนใจในตัวเสริมแรงท่ีจะไดเปนครั้งคราวน้ันทําใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต, 2549 และ ประทีป จินง่ี, 2540) 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในช้ันเรยีนในครั้งน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  สําหรับผูสอน  

    1.1 ควรดูแล กระตุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนใหมากข้ึน  

    1.2 ครูควรคํานึงถึงการมอบหมายงานท่ีจะตองสงเสริมหรือตอยอดความรูในเรื่องท่ีสอนในแตละคาบ เพ่ือชวยใหนักเรียน

เขาใจและสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

2.  ขอเสนอสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป  
     2.1 ควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ี ไปทําการวิจัยตอในเรื่อง การแกไข หรือปรับพฤติกรรมการลอกแบบฝกหัด   งานหรือ

การบานของนักเรียน 

     2.2 ระยะเวลาในการใชวิจัยควรจะเริ่มตั้งแตเปดภาคเรียนท่ี 1 จนกระท่ังจบปการศึกษา รวมระยะเวลาตลอด  

1 ป เพ่ือขอมูลท่ีชัดเจนและเพ่ือใหครูผูสอนสามารถท่ีจะเรยีนรูนักเรียนไดมากข้ึน  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน รายวิชา อิสลามศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน(Brain-BasedLearning) ภาค

เรียนท่ี 2ปการศึกษา2560  จํานวน10คน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research)ซึ่งผูวิจัย

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest  design) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน  2 ประเภท1)เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแกแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการ

เรียนรูแบบใชสมองเปนฐานจํานวน8 แผน2)เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนไดแก แบบ

สังเกตการณการมีสวนรวมในช้ันเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี คารอยละและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผ ล ก า ร วิ จั ย

พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อมีการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน และ พฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .001 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน/การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

Abstract 

 The objectives of this research were to enhance student participation of students in classroom  

by using Brain - Based Learning (BBL). The sample for this research consisted of 10Pratomsuksa1at 

Nidasuksasat Schoolin the secondsemester of 2017. Theresearch instruments were the Brain - Based 

Learning (BBL) lesson plans and checklist. The data were analyzed by comparing the student participation 

behavioral  between before and after using BBL. The research finding  were  the participation of student 

in classroom  were high when using BBL in teaching, and the frequency of participation in classroom 

between before and  after using BBL were statistically significant difference at .001 

Keywords: Brain - Based Learning (BBL)/ student participation in classroom 
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บทนํา 

 การเรียนการสอนในช้ันเรียนนอกจากจะเปนสถานท่ีฝกพฤติกรรมใหอยู ในระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม

แลวยังตองการพฤติกรรมท่ีอยูในระเบียบวินัย เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเปนระเบียบเรียบรอย สภาพพฤติกรรม

ท่ีเปนปญหาในช้ันเรียนสวนมากท่ีพบมีความหลากหลาย และมีความแตกตางกันตามชวงวัยของผูเรียน เชน ปญหาไมตั้งใจ

เรียน ไมสงการบาน ปญหาความกาวราว ขาดสมาธิและพูดคุยเสียงดังขณะท่ีครูสอนซึ่งปญหาเหลาน้ี ลวนแตเปนอุปสรรคใน

การสอนและยังสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิต่ํากวาเกณฑ สภาพพฤติกรรมท่ีเปนปญหาในช้ันเรียนสวนมาก

ท่ีพบและเปนปญหาหลักอยางหน่ึง คือ นักเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน และการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งมีนักเรียน

บางสวนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดให จึงคิดวานักเรียนสวนใหญไมเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมหรือ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมตอบสนองตอผูเรียนจึงทําใหผูเรียนขาดความสนใจขณะท่ีครูสอน สงผลใหกิจกรรมการ

เรียนในหองนอยลงและเริ่มคุยกันจนขาดสมาธิในการเรียนทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาวิชานอยลง ดังน้ันปญหาน้ีควร

จะหาวิธีการแกไขใหถูกตอง เพราะเปน ปญหาท่ีทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในช้ันเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุดการสอนในชวงหน่ึง 

ประกอบกับวัยของนักเรียนเปนชวงของวัยเด็กซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีไมสามารถควบคุมตัวเองได ชวงของวัยเด็กน้ีมีความ

สนใจการเรียนลดลงเน่ืองจากวัยเด็กเปนวัยท่ีมีความสนใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม มีความตื้นเตนเราใจและ

เนนการเคลื่อนไหวรางกายเปนหลักเพ่ือกระตุนการทํางานของสมอง  

จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ BBL เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน  โดยนําการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) มาใชในการแกปญหานักเรียนไมมีสวนรวมใน

การเรยีน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท้ังน้ีตองการช้ีใหเห็นวา การนําการ

เรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) สามารถสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียน และเปนการกระตุน

ผูเรียนไดใชศักยภาพของสมองท้ัง 2 ซีก เพ่ือเช่ือมโยงคิดวิเคราะหและถายทอด ความคิดออกมาในรูปของการเรียนไดเปน

อยางดี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการมสีวนรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร   

โดย ใชกระบวนการจัดการเรยีนรู BBL 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - experimental research design) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร  โดยใชกระบวนการจัดการ

เรียนรู BBL โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปน้ี  

 
รูปแบบแผนการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - experimental research design) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest  design) 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             221 
 

 

 

                            

 
 
 
 

   

 

 

1

.1.1  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก  นักเรียน ช้ันประถมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนนิดาศึกษาศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูภาค

เรียนท่ี  1   ป การศึกษา 2560  จํานวน 102 คน 

 1.1.2  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศกึษาวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3   ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 

2560   โดยใชวิธีการเจาะจง จํานวน 10 คน 

1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  โดยการเรียนรูท่ีใชสมองเปน

ฐาน (Brain-Based Learning) โดยผูวิจัยไดแบงหัวขอการสรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน รวม 8 ช่ัวโมง   

1.2.2   แบบสังเกตการณมสีวนรวมในช้ันเรียน  

1.2.3   แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3  ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยดังน้ี   

    1. แผนการจัดการเรียนรู 

    1. อานและศึกษาหลักสตูรการเรียนรูแบบ Brain-Based Learning ระดับประถมศึกษาและหลักสตูรรายวิชา 

อิสลามศึกษา 

    2. ทําความเขาใจหลักสูตรในประเด็นตอไปน้ี 

        2.1 สมองของเด็กวัยน้ี เรียนรูอะไร 

        2.2 สมองของเด็กวัยน้ีเรียนรูวิชาน้ัน ๆอยางไร 

        2.3 สาระหลักๆของวิชาน้ันในแตละระดบัคืออะไร 

        2.4 ทําความเขาใจถึงกุญแจแหงความสําเร็จในการเรียนรูวิชาน้ัน ๆ 

        2.5 ทําความเขาใจลําดับข้ันความกาวหนาของการเรียนรูวิชาน้ัน ๆ 

   3.  กําหนดขอบเขตและเน้ือหาของการสอนวิชาน้ัน ๆโดยใชสาระหลักของวิชาน้ันเปนตัวตั้งซึ่งในหลกัการจะอยูบน

พ้ืนฐานของหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 

   4.  อานหนังสือท่ีใชสอนในวิชาน้ัน ๆหรือหนังสือท่ีเก่ียวของ 

   5.  กําหนดแผนการจัดการเรียนการสอน โดยแจกแจงหัวขอท่ีสอนและกําหนดจํานวนคาบท่ีจะสอน  

   6.  วิเคราะหแหลงการเรียนรู โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูและแหลงการเรยีนรูรวมท้ังกิจกรรมการเรียนรูแบบสมอง

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 แบบแผนการทดลอง 

1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

E 

T1 

X 

T2 

แทน 

แทน 

แทน 

แทน 

กลุมทดลอง 

การทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ วิชา อิสลามศกึษา 

การจัดกระทําหรือการใหตัวแปรทดลอง (Treatment) ดวยการสอนแบบ BBL

การทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ วิชา อิสลามศกึษา 
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เปนฐาน (BBL) ท้ังในและนอกหองเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 

   7. นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีสรางข้ึนไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ ปรับปรุงแกไขแลวไปให

ผูเช่ียวชาญทางแผนการสอน จํานวน 3 ทาน ประเมินความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรยีนรูดานเน้ือหา สาระสําคญั 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการ เรียนรู เวลาท่ีใชในกิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล โดยให

ผูเช่ียวชาญประเมิน 3 ระดับ คือ สอดคลอง (+ 1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (- 1) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมา

คํานวณหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคา IOC อยูระหวาง 0.70 - 1.00 

   8. นําขอเสนอแนะจากแบบประเมินแผนการเรยีนรูของผูเช่ียวชาญมาสรุปผลการประเมินแผนการสอนจาก

ผูเช่ียวชาญ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียน 

    1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน BBL     

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนประเภทตาง ๆจากตํารา และงานวิจัยท่ี 

เก่ียวของ 

   3. นําแบบสังเกตเสนอตออาจารย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแกไขเน้ือหา ความถูกตอง ถอยคํา  ภาษา และความ

เหมาะสมของแบบสังเกตแลวปรับปรงุแกไข 

   4. นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ประเมินความเหมาะสมของ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน โดยใหผูเช่ียวชาญประเมิน 3 

ระดับ คือ สอดคลอง (+ 1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (- 1) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี ความ

สอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคา IOC อยูระหวาง 0.70 - 1.00   

5. นําแบบสังเกตท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะไปใชกับนักเรียนในโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 10 คน 

1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนดังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ดวยตนเอง โดยม ี

ข้ันตอนดังน้ี  

       1.4.1 จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนกลุมสาระการเรยีนรูอิสลามศึกษา โดยใชการเรียนรูท่ีใช สมอง 

เปนฐาน (Brain-Based Learning) เพ่ือใชในการทดลอง  

      1.4.2 ทดสอบกอนเรยีนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสาระการเรยีนรูอิสลามศึกษา ผูวิจัยสรางข้ึน 

หลังจากน้ันดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน จํานวน 8 ช่ัวโมง 

      1.4.3 เมื่อนักเรยีนเรยีนจบเน้ือหาท้ังหมดแลว ทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระการเรียนรูอิสลามศึกษา ผูวิจัยสรางข้ึนฉบับเดิม  

      1.4.4 ประเมินผลตามสภาพจริงจากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินผลตามสภาพจริง     

      1.4.5 นําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

1.5 การวิเคราะหขอมูล 

      แบบสังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมในช้ันเรียน เมื่อไดทําการเก็บขอมูลเรยีบรอยแลว ผูวิจยัไดทําการตรวจสอบ ความ

ถูกตองและความสมบูรณของแบบสังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมในช้ันเรียนท่ีไดจากการเก็บขอมูล จากน้ันนํามาวิเคราะห

ขอมูล และทําการสรุป และเปรยีบเทียบเปอรเซ็นการมีสวนรวมกอนและหลังเรียน 

1.6. สถิติท่ีใชในการศึกษาคนควา 

       สถิติท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก 
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1) คารอยละ 

2) คาความถ่ี 

3) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

คาความถ่ีแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน การเรยีนวิชา อิสลามศึกษา ของนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 

1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กอน เรียนและหลังเรียน  

พฤติกรรม กอน หลัง 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

นักเรียนสนใจในการเรยีน 18 45.0 37 92.5 

นักเรียนกระตือรือรน ขยันหมั่นเพียรใฝเรียน ใฝรู 16 40.0 32 80.0 

นักเรียนตั้งใจฟงเวลาครสูอน 19 47.5 33 82.5 

นักเรียนมีการแลกเปลีย่น/การแสดงความคิดเห็น 10 25.0 14 35 

นักเรียนทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 29 72.5 37 92.5 

นักเรียนทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 14 35.0 26 65.0 

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการตอบคําถาม 18 45.0 20 50.0 

นักเรียนรับผิดชอบตองานทีไดรับมอบหมาย 15 37.5 34 85.0 

นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน 

17 42.5 37 90.2 

นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 19 47.5 35 87.5 

 

  จากตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะหความถ่ีแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนวิชาอิสลามศึกษา 

มีผลดังตอไปน้ี นักเรียนสนใจในการเรียน คาความถ่ีกอนเรียน 18 คิดเปนรอยละ 45.0 คาความถ่ีหลังเรียน 37 คิดเปนรอยละ 

92.5,นักเรียนกระตือรือรนขยันหมั่นเพียรใฝเรียน ใฝรู คาความถ่ีกอนเรียน 16 คิดเปนรอยละ40.0 คาความถ่ีหลังเรียน 32 คิดเปน

รอยละ80.0,นักเรียนตั้งใจฟงเวลาครูสอน คาความถ่ีกอนเรียน 19 คิดเปนรอยละ 47.5 คาความถ่ีหลังเรียน 33 คิดเปนรอยละ 

82.5, นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน/การแสดงความคิดเห็น  คาความถ่ีกอนเรียน 10 คิดเปนรอยละ 25.0 คาความถ่ีหลังเรียน 14 คิด

เปนรอยละ 35 ,นักเรียนทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย คาความถ่ีกอนเรียน 29 คิดเปนรอยละ 72.5 คาความถ่ีหลังเรียน 37 คิด

เปนรอยละ 92.5,นักเรียนทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด คาความถ่ีกอนเรียน 14 คิดเปนรอยละ 35.0 คาความถ่ีหลังเรียน 26 คิด

เปนรอยละ 65.0,นักเรียนมีความกระตือรือรนในการตอบคําถาม คาความถ่ีกอนเรียน 18 คิดเปนรอยละ 45.0 คาความถ่ีหลังเรียน

20 คิดเปนรอยละ 50.0,นักเรียนรับผิดชอบตองานทีไดรับมอบหมาย คาความถ่ีกอนเรียน15 คิดเปนรอยละ 37.5 คาความถ่ีหลัง

เรียน 34 คิดเปนรอยละ 85,นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน คาความถ่ีกอนเรียน 17 คิดเปน
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รอยละ 42.5คาความถ่ีหลังเรียน 37คิดเปนรอยละ 90.2,นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม คาความถ่ีกอนเรียน 19    คิด

เปนรอยละ47.5คาความถ่ีหลังเรียน35 คิดเปนรอยละ 87.5 

ตาราราง  2 ผลการเปรียบเทียบความถ่ีพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนดวยการทดสอบ Sign test 

 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Positive Sign 

differences 

Exact Sig. 

กอน (Pre) 17.5 4.88 10 .002 

หลัง (Post) 30.5 7.96 
 

ผลการเปรียบเทียบความถ่ีพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนกอนและหลังการใชการเรียนแบบ BBL ดวยการ

ทดสอบ Sign test พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา การเรียนแบบ BBL มีผลทําให

นักเรียนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนสูงข้ึน 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการใชการจัดการเรยีนรูแบบสมองเปนฐาน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในช้ันเรียน รายวิชา อิสลาม

ศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีประเด็นในการอภิปราย ดังน้ี 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนดวย การ

จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีวา การจัดการเรียนรูท่ีใชสมอง

เปนฐานสามารถพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียน  ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการ

จัดการเรียนรูท่ีออกแบบมาเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการทํางานของสมองท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนตองสอนย้ํา ซ้ํา

ทวนดวยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย (ธัญชนก โหนงกดหลด, 2554: 103) และยังมีการสอดแทรกกิจกรรมเกมลงไปใน

กิจกรรม เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศท่ีสนุกสนานในหองเรียนและยังเปนการ ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดอีกดวย

ผูเรียนจึงรูสึกผอนคลายและพรอมท่ีจะเรียนรูไดอยางเต็มท่ี สงผลให ผูเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรูไดสูงสุดตาม

ศักยภาพสมองของตนเอง โดยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง เปนฐานน้ัน ประกอบไปดวยท้ังหมด 5 ข้ันตอน โดยในข้ันตอน

แรก คือ ข้ันเตรียมการ ผูสอนช้ีแจงข้ันตอนการจัด กิจกรรมและตั้งคําถามท่ีเคยเรียนมาแลวและเช่ือมโยงกับในชีวิตประจําวัน 

เพ่ือใหผูเรียนเตรียมความพรอมและ สามารถเช่ือมโยงไปสูเรื่องท่ีจะเรียนได (ณัฐพงศ แตงเพ็ชร, 2556: 153) ข้ันท่ี 2 คือ ข้ัน

การรับรู ผูเรียนไดลงมือ ปฏิบัติสืบคนหาขอมูลดวยตนเอง แลวสรุปเปนองคความรู และสื่อความหมายอยางไดชัดเจน ข้ันท่ี 3 

คือ ข้ัน ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม ผูสอนเตรียมประเด็นหรือสถานการณใหม เพ่ือใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ เช่ือมโยง

การเรียนรู ข้ันท่ี 4 คือ ข้ันสรางความทรงจํา ผูเรียนมีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และสรุป ความคิดรวบยอด โดยผาน

การเลนเกมหรือตอบคําถาม ผูสอนจะสามารถตรวจสอบความรูท่ีคลาดเคลื่อนได  ซึ่งสมองจะมีเรียนรู ได ถามีปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม (Caine, 2008, อางถึงใน ณัฐพงศ แตงเพ็ชร, 2556: 12 )  

 

 ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการวิจัยพบวา การจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงผลใหนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1สามารถสงเสริมให

ผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียนท่ี ดีข้ึน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการนํา ผลการวิจัย ไปใช ดังน้ี 

 1.1 ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางละเอียด เพ่ือนํามาใชในการจดัการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ และผูสอนสามารถออกแบบการจดักิจกรรมได อยางหลากหลาย โดยเฉพาะการสรางบรรยากาศใหสมอง

พรอมกอนจัดการเรียนรู  โดยควรเนนใหผูเรียนเกิดการ คิดเช่ือมโยงความรูเดิมกับสถานการณใหม เพ่ือใหผูเรียนทราบท่ีมา
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ของเน้ือหาท่ีจะเรียนตอไป ซึ่งจะเกิดผลดีตอ การจัดการเรียนการสอน 

 1.2 ผูสอนควรช้ีแจงบทบาทของผูเรียนใหเกิดความเขาใจในข้ันตอนของการจัดกิจกรรม เพ่ือให สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหา เพ่ือสรางบรรยากาศของการเรยีนรูท่ีเหมาะสม    

 1.3 ผูสอนควรจัดกิจกรรมการจดัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียน  

ท้ังเน้ือหาสาระ เวลา และสภาพแวดลอม    

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในตัวแปรอ่ืน เชน พฤติกรรมการ

ทํางานกลุม การตั้งใจเรียน การกลาแสดงออก เปนตน เน่ืองจากมีการจัดการเรยีนรูแบบสมองเปนฐาน ผูเรียนไดมีการเรียนรู

ตามหลักการของสมองและยึดผูเรยีนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูท่ีสนุกและเกิดการจดจํา

ไดดี สงผลใหเกิดความคงทนในการเรียนรู 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียน  ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา  “ขรรคชัยกัมพลา

นนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก โดย

ใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังข้ันตอนตอไปน้ี 1) กําหนดกลุมเปาหมายโดยรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน

เก่ียวกับตัวบุคคล 2) ศกึษาคนควาขอมูลเพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 3) ทดลองและเก็บขอมูล 4) วิเคราะห

ขอมูล 5) สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินทักษะดาน

การอาน และบันทึกผลการเรียนรู (แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู)  ลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเปนการจัดการเรียน

การสอนพิเศษนอกจากการจัดการเรียนรูปกติในคาบเรียน  ซึ่งเปนลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเปนกิจกรรม

พัฒนาทักษะดานการอานแกนองเอ (นามสมมติ) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/11 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนท

อนุสรณ” โดยเฉพาะ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนกลุมเปาหมายน้ันมีผลการทดสอบหลังการ

จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูและจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนกลุมเปาหมายสงผลให

นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนของนักเรียนดีข้ึนดวยเชนกัน  
 

คําสําคญั : การศึกษารายกรณี  การฝกทักษะเสรมิการเรียนรู  ออทิสติก   

Abstract 

  This article was part of the case study  to develop reading skills for Mathayomsuksa two students 

with concentration and memory problems in learning skills at Sadao Khanchai Kampalanon Anusorn 

School, Songkhla province Academic Year 2017. This aims to improve reading skills for an autistic student 

by using the skill-enhancing learning. The research methodology was as follows. 1) Identify the target 

audience by gathering the necessary information about the person. 2) Study the research to create and 

develop tools used in research. 3) Experiment and collect the data. 4) Analyze the data. 5) Summarize 

and discuss the results of the research. The research instrument was a lesson plan that consisted of 

reading  

 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
1 อาจารย ดร. สาขาววิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
1 ครู คศ.1 วิชาภาษาไทย โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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skills assessment and learning behavior observation. It was specialized learning management. The target 

was a student A (Names) from Mathayomsuksa 2/11, Sadao Khanchai Kampanan Anusorn School. The 

result showed that  the reading skill of a target student after using the skill-enhancing learning was higher 

than before using it. The findings also yielded interesting results on using the skill-enhancing learning that 

a student behavior was more likely to learn in the classroom, such as a student A (Names) was more 

concentrate in learning activities. 

Keyword : Case study, Learn to practice skills, Autistic 

บทนํา 
ภาษาเปนสิ่งแสดงภูมิปญญาอันยอดเยี่ยมยิ่งของมนุษย  ท่ีสามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปลงออกไดดวยอาการตาม

ธรรมชาติ  ใหกลายเปนเครื่องมือใชสื่อความคิด  ความรูสึก  ความตองการของตนเองใหผูอ่ืนรูและสื่อสารกันไดจนเกิดเปน
ภาษา  มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและทําความเขาใจกันในหมูชนท่ีใชภาษาเดียวกันได  ภาษาทําให
มนุษยสามารถพัฒนาชีวิต  ความเปนอยู  ความรูความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ  และความสามารถอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
มนุษยสามารถพัฒนาความรู  ความคิด  จิตใจ  คุณธรรม  ความเช่ือ  ศิลปะ  ฯลฯ  จนแตกตางจากสัตวทุกชนิดและมนุษย
ครองโลกไดดวยการใชภาษาของมนุษยน้ีเอง  ภาษาจึงเปนสวนสําคัญของความเปนมนุษย  (สถาบันภาษาไทย.  2554 : 1) 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  ทําให
สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และ
สรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา
อาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม   ประเพณี   และ
สุนทรียภาพ  เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสาน ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 31) 

การอานเปนขุมทรพัยทางปญญาท่ีเปนเสมือนสะพานเลื่อนเช่ือมโยงไปสูความสําเร็จในทุกดานเพราะผูอานจะรูเทา
ทันเหตุการณ รูวิทยาการใหม ๆ อยางตอเน่ืองและผลพลอยได คือ เกิดความสุข สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน เกิดความอ่ิมเอิบ
ใจจากอรรถรสท่ีผูเขียนกลั่นออกมาจากอารมณและความรูสึกและเกิดจินตภาพตามจินตนาการของผูเขียนอันเปนการจุด
ประกายของความคิดสรางสรรค ความคิดท่ีแปลกใหม การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเล็กจนโตกลาวคือ ทําให
มนุษยมีความรอบรู เฉลียวฉลาด สามารถพัฒนาชีวิต พัฒนางานอาชีพ พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
เน่ืองมาจากการอาน  ในปจจุบันเปนยุคของการรับรูขอมูลขาวสาร สารสนเทศตาง ๆ จากท่ัวทุกมุมโลกไดโดยงาย การอาน
เปนวิธีประหยัดและเท่ียงตรงท่ีสุดเพียงแตเรารูจักกลวิธีการเสาะหาแหลงขอมูลความรู การอานเปนการพัฒนาความคิด 
สติปญญาชวยสงเสริม บุคลิกภาพเปนท่ียอมรับของสังคม มีความมั่นใจในตนเอง สรางแรงบันดาลใจใหทํากิจกรรมตาง ๆ ได
สําเร็จ  

เด็กออทิสติก (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร.  2551 : 16) หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการลาชาทางดานสังคม 
การสื่อความหมายและจินตนาการ แสดงใหเห็นโดยการมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติไปจากเด็กในวัยเดียวกัน เชน การแยกตัวอยูโดย
ลําพังในโลกของตัวเองเสมือนกับมีกําแพงท่ีมองไมเห็นก้ันตัวเด็กเหลาน้ีออกจากสังคมรอบดาน ทําใหเด็กขาดการรับรูจนไม
สามารถเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเหมือนเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน   ไมสามารถสื่อความหมายกับบุคคลรอบขาง เมื่อถึงวัยท่ี
ควรจะพูดก็พูดไมไดท้ัง ๆ ท่ีหูไมหนวก แตอาจจะพูดเลียนแบบเปนคํา ๆ  ได โดยไมรูความหมายในระยะแรก ตอมาก็เริ่มพูด
ภาษาตนเองท่ีมนุษยฟงไมเขาใจ เด็กไมสามารถเขาใจคําสั่งงาย ๆ ได เลนกับใครไมเปน เลนของเลนไมเปน เน่ืองจากขาด
จินตนาการและมีพฤติกรรมซ้ํา ๆ บางอยาง ท้ังการกระทําและความคิด อาการดังกลาวบางอยางอาจจะปรากฏใหเห็นไดใน
ขวบปแรก และจะพบอาการตามขอบงช้ีอยางชัดเจน เมื่อเด็กมีอายุ 18 เดือนข้ึนไป ถามีการประเมินอยางละเอียดเก่ียวกับ

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             228 
 
ความลาชาและผิดปกติของพัฒนาการดานสังคม การสื่อความหมายและพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กก็สามารถวินิจฉัยวาเปน เด็ก
ออทิสติกหรือโรคออทิสซึมได 

นอกจากน้ี เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท (2548 : 4) ยังใหคํานิยามเด็กออทิสติกวา เด็กออทิสติก คือ เด็กท่ีมีความผิดปกติใน
การสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การสื่อความหมาย มีพฤติกรรมซ้ําซากในกิจวัตรประจําวันและมีการเคลื่อนไหวท่ีซ้ํา ๆ และ
มักจะแยกตัวออกจากผูอ่ืน 

จากความหมายของเด็กออทิสติกขางตนน้ัน อาจกลาวโดยสรุปไดวา เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา
ทางดานสังคม การสื่อความหมายและจินตนาการ มีพฤติกรรมซ้ํา ๆ และมักจะแยกตัวออกจากผูอ่ืน ซึ่งอาการดังกลาว
บางอยางอาจจะปรากฏใหเห็นไดตั้งแตในขวบปแรกและจะพบอาการตามขอบงช้ีอยางชัดเจน เมื่อเด็กมีอายุ 18 เดือนข้ึนไปใน
การศึกษาคนควาแบบอิสระน้ี หมายถึง เด็กออทิสติกท่ีมีปญหาพัฒนาการลาชาดานภาษาและการสื่อความหมายและมีปญหา
พฤติกรรมไมอยูน่ิง มีสมาธิสั้น 
 ภาวะออทิสติกจัดเปนหน่ึงในความผิดปกติทางพัฒนาการลาชาท่ีเรียกวา พีดีดี (Pervasive evelopmental 
Disorder : PDD) พบในชวงตนของชีวิต อายุระหวาง 0-3 ป ซึ่งภาวะ PDD : Pervasive Developmental Disorder น้ี 
เปรียบเสมือนรมหรือการรวมกลุมของโรคท่ีมีอาการใกลเคียงกัน ซึ่งเกณฑการวินิจฉัยกลุมโรค PDD ตามคูมือการวินิจฉัยโรค
โดยสมาคมจิตแพทยแหงสหรัฐอเมริกา หรือ The American Psychiatric Association Diagnostic and Statistic Manual 
of Mental Disorder 4th Edition - Text Revision (2000) หรือ DSM - IV - TR มีดวยกัน 5โรค คือ(1) Autistic Disorder 
(2) Childhood Disintegrative Disorder (3) Rett’s Disorder (4) Asperger’s Disorder และ (5) Pervasive 
Developmental Disorder- Not Otherwise Specified หรือ PDD – NOS (สุดธิดา ติณะมาศ.  2552 – 1 ; อางอิงจาก 
รัชนีกร ทองสุขด.ี 2551) 
  มยุรี เพชรอักษร  (2550 : 9)  กลาววา ปจจัยหน่ึงของการเกิดออทิสติกท่ีเปนท่ียอมรับกันในทางการแพทยน้ันพบวา 
เกิดจากความผิดปกติของโครงสรางของสมองและการทํางานของสมองจากการศึกษาโครงสรางและรูปรางของสมองเด็กออทิ
สติกพบวามีสมองท่ีแตกตางจากของเด็กอ่ืนท่ีไมมีภาวะออทิสติก เชน มีชองในสมอง (Ventricle) ขนาดใหญกวาปกติ สวนกาน
สมอง (Brain Stem) และสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) มีขนาดเล็กเซลลผิดปกติและโครงสรางของสมองสวนควบคุมอารมณ 
(Limbic) ผิดปกติ ซึ่งความผิดปกติของสมองอาจเริ่มตนขณะเด็กยังอยูในครรภหรือเมื่อคลอดออกมาแลวก็ได เด็กออทิสติกจะ
มีลักษณะอาการแสดงและความบกพรองท่ีสําคัญอยู 3 ประการคือ ดานสังคม คือเด็กจะไมมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืนดาน
ความบกพรองทางดานภาษาและการสื่อสาร เด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางภาษาท่ีลาชากวาวัย  เด็กบางคนมีภาษาเปนของ
ตนเอง นอกจากน้ีเด็กออทิสติกจะมีความบกพรองในเรื่องของพฤติกรรมดวยความผิดปกติของพฤติกรรมของเด็กออทิสติกสวน
ใหญท่ีพบน้ัน มักมีปญหาพฤติกรรมการไมอยูน่ิงว่ิงไปมา ทําใหขาดสมาธิ รวมท้ังยังมีพฤติกรรมท่ีไมสามารถจองมองและมอง
ตามตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบขางใหนานและอยางสนใจได พฤติกรรมน้ียังสงผลทําใหเด็กเกิดภาวะตื่นตัวและความ
ตองการท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ อยูตลอดเวลา แตในกิจกรรมท่ีเด็กทําน้ันมักมีชวงความสนใจ เพียงระยะสั้น  ท้ังน้ียังขาดสมาธิ
และการรับรูในสิ่งน้ัน ทําใหไมสามารถทําใหเกิดความคิด ความจําการเลียนแบบ การเขาใจความหมายของสิ่งท่ีเลนและนํามา
ประยุกตใชในทักษะอ่ืน เด็กกลุมน้ีมีความบกพรองของการบูรณาการประสาทการรับความรูสึก (Sensory Integration) และ
การเคลื่อนไหวโดยมีการสนองตอบต่ําตอระบบการรับความรูสึกดานระบบการทรงตัวตานแนวแรงดึงดูดของโลก และถาเกิด
พฤติกรรมแบบเลนแรง ๆ ทําของเลนพังแตกบอย ๆ ชอบดึงหรือดันผูอ่ืน มักมีความผิดปกติดานการรับความรูสึกจากระบบ
กลามเน้ือและขอรวมดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนพฤติกรรม เพ่ือแสวงหาการรับความรูสึกท่ีตองการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 21) กลาวถึงการศึกษารายกรณี ไววา การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปรับใชไดตามความ
เหมาะสม กับสภาพและบริบทของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ไพศาล  วรคํา (2558 : 169) กลาวถึงการศึกษารายกรณี (case study) ไววา เปนการวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับ
เหตุการณสภาพแวดลอม โปรแกรม  กลุมทางสังคมชุมชนบุคคลหรือระบบท่ีมีขอบเขตเพียงหน่ึงหรือหลายกรณี  การศึกษา
รายกรณีเปนการคนควาความจริงเก่ียวกับคุณลักษณะ ของสิ่งตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตามชวงเวลาหรือสถานท่ีซึ่งอาจจะ

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ทําการศึกษากับตัวอยางเพียงหนวยเดียวหรือหลายหนวยก็ได  การศึกษารายกรณีมีจุดหมาย มีท่ีจะบรรยายสิ่งท่ีศึกษาอยาง
ละเอียดลุมลึกเพ่ือใหมีความเขาใจกรณีท่ีศึกษาอยางลึกซึ้งทุกแงมุม  การศึกษารายกรณีจึงมีจุดออนดานความเท่ียงตรง
ภายนอกเน่ืองจากไมสามารถสรุปอางไปยังบริบทอ่ืน ๆ ได 
 จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลาประจําป
การศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนในรายวิชา ท 22101 (ภาษาไทย 3) นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 3 หอง  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในช้ันเรียนท่ีไดรับมอบหมายปรากฏวามี
นักเรียนจํานวน 1 คน มีปญหาดานทักษะการอาน ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณครูประจําช้ันและ    ผูปกครองของนักเรียนพบวา  
นักเรียนคนดังกลาวเปนนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา(ออทิสติก) ทําใหสงผลตอการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน
ปกติซึ่งนักเรียนไมสามารถเรียนรูเน้ือหาตาง ๆ ไดอยางทัดเทียมเพ่ือนรวมช้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลความรูตาง ๆ เพ่ือใชใน
การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งท่ีจะทําการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ดานการอานใหแกนักเรียนท่ีมีปญหาดังกลาว  ดังน้ันผูวิจัยจึงจัดสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อานสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียน
สะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลาข้ึน 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  การศึกษารายกรณีน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสะเดา 
“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษาป 2560  ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา (กลุมออทิ
สติก) โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู   

 
สมมติฐานการวิจัย 

 นักเรียนกลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  จังหวัด

สงขลา ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา (กลุมออทิสติก) มีผลการทดสอบพัฒนาการดานทักษะการอานหลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรูสูงกวากอนเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การศึกษารายกรณี  หมายถึง  การศึกษาพัฒนาการการเรียนรูดานทักษะการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/11  โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา  จํานวน  1 คน ไดแก นองเอ 
(นามสมมต)ิ 

2. การฝกทักษะเสริมการเรียนรู  หมายถึง  การจัดการเรียนรูท่ีจัดข้ึนพิเศษนอกจากการจัดการเรียนรูปกติในคาบ
เรียน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานแกนองเอ(นามสมมติ)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/11  โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” ซึ่งมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา โดยแบงการจัดการฝกทักษะเสริม
การเรียนรูออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนท่ี 1 รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง และตอนท่ี 2 สามัคคีปรองดอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การกําหนดกลุมเปาหมายในการวิจัย 

 การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานในครั้งน้ีมีกลุมเปาหมายการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” ประจําปการศึกษา 2560  ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา  จํานวน  1 คน 
ไดแก นองเอ (นามสมมต)ิ ซึ่งกลุมเปาหมายการวิจัยดังกลาวไดมาจากการคัดเลือกนักเรียนโดยมีวิธีการกําหนดกลุมเปาหมาย
ดังน้ี 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในช้ันเรียนวิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท 22101 จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูพบวา นองเอ (นามสมมต)ิ มีพฤติกรรมในช้ันเรียนดังน้ี 
      1.1  นองเอ (นามสมมต)ิ  มีพฤติกรรมชอบน่ังอยูคนเดียวในช้ันเรียนโดยไมสนใจการจัดการเรียนการสอน สวน
ใหญจะมีอาการเหมอลอย  น่ังมองออกไปนอกช้ันเรียน  เมื่อครูถามคําถามจะไมสามารถตอบคําถามท่ีครูตั้งข้ึนได  หรือ
บางครั้งท่ีตอบคําถามจะเบ่ียงประเด็นออกนอกเน้ือหาของบทเรียน (ตอบไมตรงคําถาม) 
           1.2  เมื่อครูทดสอบทักษะดานตาง ๆ ของวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการอาน ตามมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.2/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง ซึ่งเปนตัวช้ีวัดแรก ของการจัดการ

เรียนรูสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นองเอ (นามสมมต)ิ ไมผานการทดสอบ  

2.  สัมภาษณครูประจําช้ันเก่ียวกับปญหาดานทักษะการอานของนักเรียนกลุมเปาหมาย  พบวา นองเอ (นามสมมติ) 

มีปญหาเก่ียวกับสมาธิและการจดจํา (กลุมอาการออทิสติก) 

3.  สัมภาษณผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับขอมูลของนักเรียน  พบวา นองเอ(นามสมมติ) เคยไดรับการทดสอบทาง
การแพทย ผลปรากฏวานองเอ(นามสมมต)ิ เปนผูพิการประเภทท่ี 4 คือพิการทางดานจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติก ชวงอายุ 
7-12 ปเคยไดรับการรักษาโดยกการใชยาบําบัด เมื่อเขาศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาแลวจึงมีการหยุดการการรักษาดวยยา   

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียนและการสัมภาษณครูท่ีปรึกษารวมท้ังผูปกครองของนักเรียนผูวิจัยจึงได
กําหนดใหนองเอ (นามสมมต)ิ เปนกลุมเปาหมายของการศึกษารายกรณีในครั้งน้ี 

 
การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา
โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560  ใน
ครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการสรางและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังตอไปน้ี 

1.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในสาระท่ี 1 การอาน ในชวงช้ันท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 2.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสรางรายวิชา โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พุทธศักราช 2560 
 3.  ศึกษาและคัดเลือกเน้ือหาท่ีใชในการสอน จากสื่อตาง ๆ 
 4.  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวการสอน ท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.  สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยศึกษารายกรณี 
                5.1  แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี
มีปญหาดานสมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัด
สงขลา ประจําปการศึกษา 2560   
 “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 2560  ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูข้ึนดวยตนเอง
จํานวน 1 แผน แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  5.1.1  รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง  เปนการจัดกิจกรรมการฝกทักษะเสริมการเรียนรู  โดยให
นักเรียนท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจําไดเรียนรูเก่ียวกับรูปและเสียงพยัญชนะ  สระ พยัญชนะทาย(ตรงมาตรา) และ
วรรณยุกตในภาษาไทย 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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  5.1.2  สามัคคีปรองดอง  เปนการจัดกิจกรรมการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โดยใหนักเรียนท่ีมีปญหาดาน
สมาธิและการจดจําไดเรียนรูเก่ียวกับการประสมเสียพยัญชนะ  สระ พยัญชนะทาย(ตรงมาตรา)  และวรรณยุกตในภาษาไทย    

    5.2  สื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการ
จดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 
2560 ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเอง ดังรายการตอไปน้ี 

 5.2.1  แบบเรียนเสริมการจัดการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํา 
 5.2.2  บัตรคําเรื่องพยัญชนะ  สระ พยัญชนะทาย(ตรงมาตรา)  และวรรณยุกต 
 5.2.3  กระดานสรางคําประสมเสียง 

5.2.4  แบบฝกคัดลายมือเสริมสรางสมาธิ 
5.2.5  สมุดบันทึกการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

      5.3  การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดาน
สมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา 
ประจําปการศึกษา 2560  ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ดังรายการตอไปน้ี 

            5.3.1  แบบทดสอบการอานออกเสยีงกอนเรียน – หลังเรียน 
            5.3.2  สมุดบันทึกการเรียนรูสําหรับครูผูสอน (แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู) 

 6. นําแผนการจัดการเรียนรูและเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะและนํามา
ปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนการทดลองและการเก็บขอมูล 

การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา 
โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 2560  
ในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการทดลองและการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 
 1.  แจง/อธิบายข้ันตอนการทดลองแกนักเรียนกลุมเปามายและขออนุญาตผูปกครองนักเรียนเพ่ือทําการศึกษาราย

กรณีและบันทึกผลการจัดการเรียนรู 

 2.  นําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญและปรับปรุงคุณภาพแลวมาทดสอบทักษะดานการ

อานของนักเรียนกลุมเปาหมายกอนการฝกทักษะเสริมการเรียนรู 

 3.  จดักิจกรรมการฝกทักษะเสริมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตอนท่ี  1  “รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอย

ครั้ง”  พรอมบันทึกผลการจัดกิจกรรมรายวัน 

 4.  ทดสอบความรูตามแผนการจัดการเรียนรูตอนท่ี  1  “รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”   

 5.  จัดกิจกรรมการฝกทักษะเสริมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตอนท่ี  2  “สามัคคีปรองดอง”  พรอมบันทึก

ผลการจัดกิจกรรมรายวัน 

6.  ทดสอบความรูตามแผนการจัดการเรียนรูตอนท่ี  2  “สามัคคีปรองดอง” 

7.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูลงในสมุดบันทึกในทุกครั้งท่ีมีการนัดหมายเพ่ือฝกทักษะการเรียนรูดานการ

อาน 

8.  วิเคราะหผลการจัดการเรียนรู 

9.  ติดตามและเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานผลการเรียนรู 
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การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจํา

โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 2560  

ในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเพ่ือการศึกษาขอมูลท่ี 
เก่ียวของกับพฤติกรรมนักเรียนกลุมเปาหมายดานการเรียนรูและนําไปสูการการติดตามและประเมินผล ผูวิจัยจะศึกษาผลของ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริง  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยและแสดงผล 
คะแนนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน ดังตอไปน้ี  

2.1 การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item  
– Objective Congruence : IOC) และมาตราสวนประมาณคา (วัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา)  

2.2 การวิเคราะหคะแนนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนใชการหาคาความแตกตางพัฒนาการ 
คะแนนพัฒนาการระหวางกอนเรียนและหลังเรียนและคาคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ (Relative Gain Score) ในการแสดงผลการ
ทดสอบ 

3.  การวิเคราะหขอมูล การติดตามและประเมินผล สรุปผลการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล
อยางละเอียดทุกข้ันตอนดวยตนเองโดยใชเครื่องมือตาง ๆ ดังท่ีกลาวไวแลวน้ัน การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลจึงเปนการนํา
ขอมูลท่ีไดมาสรุปหาขอเท็จจริง  ดังน้ันการรายงานผลการศึกษาวิจัยจึงตองทําการเขียนสรุปโดยภาพรวมของการศึกษา
นักเรียนกลุมเปาหมายตั้งแตเริ่มตนการทดสอบตลอดจนการสรุปผลและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิ

และการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําป

การศึกษา 2560 มีผลการศึกษาปรากฏดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนกลุมเปาหมายซึ่งไดจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
นักเรียนกลุมเปาหมายมีผลการศึกษา คือ เด็กชายเอ (นามสมมติ) เกิดเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2545 เปนเด็กท่ีเกิดในครอบครับ
ชาวไทยเช้ือสายจีน มีพ่ีนอง 3 คน ตนเปนบุตรคนท่ี 2 โดยมีพ่ีสาวอายุ 16 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ณ 
สถานศึกษาเดียวกัน และนองชายอายุ 6 เดือน อาศัยอยูท่ีหมูท่ี 3 ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ
นักเรียนกลุมเปาหมายพบวา นองเอ (นามสมมติ) มีทัศนคติเก่ียวกับตนเอง คือเปนคนไมเกง ไมชอบการเรียนเพราะอาน
หนังสือไมออก แตเปนคนอารมณดีชอบเลนกับเพ่ือน ๆ ทัศนคติท่ีมีตอครอบครัว คือ ท่ีบานไมคอยสนใจเทาไหรสวนใหญจะ
ปลอยใหไปเลนกับเพ่ือน ๆ ไดรับมอบหมายหนาท่ีใหเลี้ยงนองบางบางครั้ง แตไมคอยชอบเทาไหรเพราะนองยังเล็กพูดคุยกับ
ตนเองไมได จากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของพบวาเมื่อตอนเปนเด็กนองเอ (นามสมมต)ิ ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูพิการประเภท
ท่ี 4     (ออทิสติก) เคยไดรับการรักษาโดยการใชยาในระหวางชวงอายุ 7-12 ป และหยุดการรับการรักษาโดยใชยาเมื่อเขา
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา ชวงแรกของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาถูกเพ่ือน ๆ ในหองลอเลียนเก่ียวกับทักษะดานการอาน
เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถอานหนังสือได  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนกอนการเขารับ
การจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู พบวา นองเอ (นามสมมติ)  มีพฤติกรรมชอบน่ังอยูคนเดียวในช้ันเรียน
โดยไมสนใจการจัดการเรียนการสอน   สวนใหญจะมีอาการเหมอลอย  ชอบมองออกไปนอกช้ันเรียน  เมื่อครูถามคําถามจะไม
สามารถตอบคําถามท่ีครูตั้งข้ึนได  หรือบางครั้งท่ีตอบคําถามจะเบ่ียงประเด็นออกนอกเน้ือหาของบทเรียน (ตอบไมตรงคําถาม)  

ผลการสังเกตพฤติกรรมระหวางการจัดการเรียนรูพบวา  ชวงแรกนักเรียนไมกลาท่ีจะตอบคําถามของครูผูสอนชอบ
เปลี่ยนเรื่องเมื่อครูถาม การน่ังเรียนจะสนใจสิ่งท่ีครูสอนไดเพียงแคระยะเวลาสั้น ๆ ชอบบีบมือหรือแขนตนเองเมื่อตอบคําถาม
ไมได เมื่อผานการทดสอบตอนท่ี 1 แลว นองเอ (นามสมมติ) มีความมั่นใจท่ีจะตอบคําถามของผูสอนมากข้ึน สามารถเรียนรู
เปนระยะเวลาท่ีนานข้ึนโดยไมเบ่ียงออกนอกประเด็นท่ีกําลังศึกษาอยู แตนักเรียนยังคงมีความกังวลใจเมื่อมีเพ่ือน ๆ ถามวา

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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กําลังทําอะไร ผูวิจัยจึงสัมภาษณเพ่ิมเติม ไดผลวา นักเรียนกลัวเพ่ือนจะลอตนเองจึงตองปดบังไมใหใครรูวาเขารับการฝกเสริม
ทักษะการเรียนรู 

ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการเขารับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู พบวา นองเอ (นามสมมต)ิ มีพฤติกรรมการเรียนรูดีข้ึน คือ มีสวนรวมกับการ
จัดการเรียนรูมากข้ึนโดยสนใจในสิ่งท่ีครูกําลังสอนและไมมองออกไปนอกช้ันเรียน พยายามท่ีจะถามและตอบคําถามของ
ครูผูสอน เมื่อครูใหทํางานกลุมก็จะพยามท่ีชวยเหลือเพ่ือนโดยการน่ังรวมกับเพ่ือนเพ่ือทํางานแทนการน่ังอยูคนเดียว 

2. ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนเมื่อทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู แสดงผลขอมูลดังตารางตอไปน้ี 

  ตารางท่ี 1 แสดงผลพัฒนาการการเรียนรูตอนท่ี 1 “รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” ของนักเรียนกลุมเปาหมาย 

ดังน้ี 

การทดสอบ 

คะแนน 

เต็ม  กอนเรียน หลังเรียน 
ความแตกตาง

พัฒนาการ 
คาเพ่ิมสมัพัทธ 

รูปและเสียงพยญัชนะ 44 40 44 4 100 

รูปและเสียงสระ 32 12 28 16 80 

รูปและเสียงวรรณยุกต 5 0 5 5 100 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลพัฒนาการการเรียนรูตอนท่ี 2 “รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” ดานการอานของนักเรียน

กลุมเปาหมาย ดังน้ี 

การทดสอบ 

คะแนน 

เต็ม  กอนเรียน หลังเรียน 
ความแตกตาง

พัฒนาการ 
คาเพ่ิมสมัพัทธ 

การอานคํา 100 17 52 35 42.17 

  จากตารางแสดงแสดงผลพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนกลุมเปาหมายแสดงใหเห็นวา นองเอ (นามสมมต)ิ มีผล
การเรยีนรูโดยใชการฝกทักษะเสรมิการเรียนรูหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมเปาหมายซึ่งไดจากการสังเกตและการสัมภาษณผูท่ี
เก่ียวของพบวา สาเหตุของปญหาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดข้ึน คือ  ผูเรียนมีความบกพรองดานทักษะการใชภาษา
เน่ืองจากความพิการโดยสวนตัวเปนฐาน และขาดการเอาใจใสจากครอบครัวในเรื่องการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู รวมท้ัง
การถูกเพ่ือนลอเลียนทําใหเกิดความไมมั่นในในตนเองปจจัยเหลาน้ีจึงสงผลใหผูเรียนไมชอบการเรียนจนเกิดเปนอุปสรรคใน
การเรียนรู   

จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนกลุมเปาหมายโดยใชวิธีการฝกทักษะเสริมการเรียนรู 
ปรากฏวานักเรียนกลุมเปาหมายมีผลพัฒนาการการเรียนรูโดยใชวิธีการฝกทักษะเสริมการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูอยางชัดเจนจากการจัดการเรียนรูตอนท่ี 1 “รูเขารูเรา รบรอยครั้ง
ชนะรอยครั้ง” ซึ่งเปนการเรียนรูเก่ียวกับองคประกอบของคําไปท่ีละสวน ไดแก พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ผลการทดสอบ

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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พัฒนาการมีคาเพ่ิมสัมพัทธ เปน 100, 80 และ 100 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการเรียนรูเรื่องสระนักเรียนยังไมสามารถ
พัฒนาการเรียนรูคาเพ่ิมสัมพัทธใหเปน 100 ไดเน่ืองจากไมสามารถจดจํารูปของสระ เอือ (นักเรียนจําผิดเปน เอีอ) สระเอียะ 
สระเอือะ และสระอัวะ ไดเพราะสวนใหญเปนสระท่ีมีคําใชนอยและคําสวนใหญเปนคําท่ีเกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ ซึ่ง
นักเรียนใชวิธีการจดจํารูปสระโดยเทียบจําจากคําท่ีรูจักในใจ เชน สระใอ ไมมวน สระไอ ไมมลาย นักเรียนจะจดจําคําวา ใบไม 
เปนตน  เมื่อจําผิดหรือไมรูจักคําและไมสามารถถายถอดเสียงเปนคําไดจึงทําใหการจดจําไมถูกตอง ผลการศึกษาตอนท่ี 2 
“สามัคคีปรองดอง” เปนการพัฒนาตอยอดความรูจากตอนท่ี 1 ซึ่งนักเรียนจะนําสวนประกอบการสรางคํา คือ พยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต มาประสมเสียงเปนคํา จากผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการฝกทักษะเสริมการเรียนรูตอนท่ี 2 พบวา ผลการ
ทดสอบพัฒนาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคาเพ่ิมสัมพัทธ เปน 42.17 ซึ่งยังไมสมบูรณเน่ืองจากนักเรียนมีปญหาดานการ
ผันเสียงวรรณยุกตภาษาไทยเพราะมีคําท่ีมีรูปวรรณยุกตไมตรงกับเสียง 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดาน
สมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา 
ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งมีผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานคือนักเรียนกลุมเปาหมายมีผลพัฒนาการการเรียนรูหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนแลวน้ัน  จากการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนรูของนักเรียนกลุมเปาหมาย และเกิดผล
พลอยไดสงผลใหนักเรียนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการเรียนรูในรายวิชาไทยท่ีดีข้ึน คือ นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรูในช้ัน
เรียนเพ่ิมข้ึน   ลดพฤติกรรมเหมอลอย   มีสมาธิจดจอกับการจัดการเรียนรู และเขารวมกลุมเพ่ือการทํางานกับเพ่ือนในหอง
มากข้ึน เปนตน แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมเปาหมายของการวิจัยในครั้งน้ีหรือนักเรียนกลุมออทิสติกสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดหากมีวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  ดังคําประพันธของวงพักตร  ภูพันธศรี (2540 : 1) ท่ีวา “คนพิการมิใช
นอย ท่ีไมดอยในคุณคา คนพิการยิ่งมีคา ถาพัฒนาใหถูกทาง” ดังน้ันทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรใหความสําคัญ
อยางจริงจังตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทุกคน ทุกกลุม และเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนกลุมเปาหมายมีความ
ตอเน่ืองจึงควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง 
  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับนักเรียนกลุมเปาหมาย 

  ควรเอาใจใสในการเรียนฝกการสรางสมาธิในการเรียนฝกความเช่ือมั่นกลาแสดงออกมีความพยายามในเรื่องการ

เรียนใหมากข้ึนและมีความรับผิดชอบในการเรียนควรจัดเวลาเรียนและปฏิบัติตามเวลาใหเหมาะสม และควรปรึกษาครูเมื่อมี

ปญหาเก่ียวของกับการเรียน  

ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ  

1. บิดามารดาหรือผูปกครองควรใหกําลังใจในเรื่องการทํางานและการติดตามซักถามในเรื่องการเรียนอยางสม่ําเสมอ

ใหความรวมมือกับครูผูสอนหรือครูประจําช้ัน  

2. ครูประจําช้ัน ครูแนะแนวหรือผูท่ีเก่ียวของควรใหความสนใจติดตามเอาใจใสใหคําแนะนําในการดานการเรียน

จัดทําโครงการสอนซอมเสริมใหนักเรียนท่ีมีปญหา การจัดการเรียนการสอนเสริมควรเปนไปอยางคอยเปนคอยไปไมเครงครัด

จนเกินไป และตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนกัลยาณมิตรใหความรักความเมตตาเอ้ืออาทรและเปนกันเองอีกท้ังใหกําลังใจในเรื่องการ

เรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองออกมาถานักเรียนคนใดท่ีเรียนออนก็ใหตั้งคําถามงาย ๆ เขาจะ

ไดรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวมในการตอบคําถาม  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป  

1. การศึกษากรณีควรเปนการศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหทราบผลของการพัฒนาพฤติกรรมทางดานการเรียนและ

สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนข้ึนดังน้ันตองใชเวลาไมนอยกวา 6 เดือนหรือ 1 ปการศึกษา  

2. ควรสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจเปนเพ่ือนท่ีดีเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและมีความไววางใจจะสงผล

ใหนักเรียนกลาท่ีจะระบายความรูสึกท่ีแทจริงออกมาทําใหไดแนวทางในการแกปญหาท่ีถูกตองยิ่งข้ึน 
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3. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนกลุมเปาหมายควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาดานเน้ือหาเก่ียวกับการ

เรียนรูเรื่อตัวสะกดไมตรงมารตราและการผันเสียงวรรณยุกต และการสงเสริมทักษะการอานควรจัดการเรียนรูควบคูกับทักษะ

ดานการเขียนเพ่ือใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางภาษาท้ังดานการสื่อสารและรับสาร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานใหไดตามเกณฑมาตรฐานคา E1 /E2  เทากับ  80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) กอนและหลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 3) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) ท่ีมีตอกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จํานวนท้ังสิ้น 18 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานท่ีมีตอทักษะทักษะทางสังคม 
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 2) แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 กอนและหลังการทดลอง 3) แบบ
ประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและทักษะการควบคุมตัวเองของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอ  การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน คา IOC ของเครื่องมือทุก
ประเภท มีคาเทากับ 1  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน E1 /E2  เทากับ 80/80 มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.31/86.67 เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

2. หลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีทักษะ
ทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 2.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะทางสังคม, กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน, นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) To build and find the efficiency of research tools for social 
skills development using traditional folk games to meet E1/E2 standard criteria of 80/80 2) to compare the 
social skills of kindergarten students of Samyeak Bannion School (Sittipananukul) Before and after created 
folk play activities is 3) to study the satisfaction of the first year kindergarten students Samyeak Bannion 
School (Sittipananukul) that interested in the folk play activities. 
 The samples study used by male and female students between the aged of  3-4 years that 
studied in kindergarten of first year, second semester, In 2560, Samyeak Bannion School,Yala District 1 
Primary Education Area Office, totaling 18 persons, using a specific selection method (Purposive Sampling). 
 The instruments used in this research were 1) experience planning of folk games, social skill skills 
2) social skills test of kindergarten class 1 before and after test 3) Skill assessment behaviors, Including 
skills of working with others and skills Self-control of kindergarten students in the first year. 4) Satisfaction 
evaluation form the social skills of first grade kindergarten students. 
 The results of this study found that 
 1. Research Tools The efficiency of E1 / E2 was 80/80 with the efficiency of 82.31 / 86.67 Research 
tools have higher efficiency than specified criteria. 
 2. After the game, folk games. Kindergarten students 1, Ban Niang intersection (Anununullah) had 
higher social skills than before the experiment. Statistically significant at the level 0.01 
 3. Satisfaction of students towards the activities of folk games. Kindergarten students in the 1st 
year are very satisfied. The mean was 2.83, standard deviation 0.09.  

Keywords: The social skills development, folk play activities, First year students Early childhood 
 
 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 22    การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดละถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จากขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไววา การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป

บริบูรณ อยางเปนองครวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตาม

วัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอ้ืออาทรและความ

เขาใจของทุกคน   เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 2) การพัฒนาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของ

เด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมีความหมายและมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือการพัฒนาทักษะตางๆ ของเด็กในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ทักษะทางสังคมเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบุคคล ซึ่งควรไดรับการฝกฝนปลูกฝงตั้งแตเด็ก เพ่ือใหทุกคนซึ่งเปนหนวย

หน่ึงของสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กิจกรรมในการพัฒนาเด็กใหมีทักษะทางสังคมมีหลากหลายรูปแบบ 

ซึ่งแตกตางกันในแตละชวงวัย ครูตองเลือกใหเหมาะสม ตัวอยางเชน กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ป เปนวัยท่ีตองเนน

กิจกรรมท่ีสนุกสนานและนาตื่นเตน ไดแก การเดินสํารวจธรรมชาติเปนกลุมการเลนงูกินหาง การเตนรําและรองเพลงรวมกัน เปน
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ตน ผลวิจัยของ ณัฐวุฒิ สังขทองและคณะ (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย ในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทย มี

ทักษะทางสังคมดานการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนสูงข้ึนในทุกดานและทักษะทางสังคมดานการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนสูงกวา

กอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สุภาภรณ  สงนวน (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับ

การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมีทักษะทางสังคมท้ัง 6 ดาน หลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึน อยูในระดับดีและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมีทักษะทางสังคมท้ัง 6 

ดาน สูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 การละเลนพ้ืนบานเปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาใหเด็กไดเรียนรูทางสังคมการยอมรับกติกา 
การละเลนพ้ืนบานของเด็กชวยใหเด็กเตรียมความพรอมท่ีจะเติบโตเปนผูใหญและสามารถอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม การละเลน
จะมีคุณคาในชวงวัยเด็กและสืบเน่ืองไปถึงวัยผูใหญดวย การละเลนพ้ืนบานชวยฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย เด็กไดเรียนรูกฎเกณฑ
ของสังคมจากกลุมเพ่ือน มีความซื่อสัตย รูจักรับผิดชอบตอสวนรวม รูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักเห็นใจผูอ่ืน ซึ่ง
การละเลนของเด็กสวนใหญจะมีรูปแบบการเลนท่ีเรียบงาย แตมีจุดประสงคมุงเนน ใหความบันเทิง ใหความสนุกสนานเปนหลัก 
การเลนจะมีท้ังการเลนเดี่ยว เลนเปนกลุม  เลนเปนฝายและเปนหมูคณะ การเลนแตละชนิดจะเลนไดในโอกาสท่ีแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับความพรอมของผูเลน การเลนบางชนิดตองมีอุปกรณประกอบและสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการละเลนน้ันๆ การละเลนของ
เด็กทุกชนิดจะมีผลตอการพัฒนาการทางดานตางๆ ท้ังเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย จิตใจ อารมณและสังคมชุมชนแตละ
ทองถ่ินไดเปนอยางดี การละเลนของเด็กมีอยูมากมายท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันหรืออาจแตกตางกันไปบางตามแตละทองถ่ิน 
(อมรา         กล่ําเจริญ, 2553) ผลการวิจัยของ ฟาลาตี หมาดเตะ (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการฝกการละเลนพ้ืนบานท่ีมี
ตอพัฒนาการของเดก็ปฐมวัย พบวา การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฝกกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบาน พบวา หลังการฝกเด็กมีสมรรถภาพทางกลไกสูงกวากอนฝก เชนเดียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูเรื่องการละเลนพ้ืนบาน
ท่ีพบวาภายหลังการใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน เด็กปฐมวัยชายและหญิง มีคาคะแนนอยูในเกณฑระดับดี ฉันทนา  ศีรภักดี 
(2555 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
ผลการเปรียบเทียบ พบวา เด็กปฐมวัยกอนการทดลอง ระหวางการทดลองและหลังการทดลองมีพฤตกรรมความมีวินัยในตนเอง
โดยรวมและรายดานเฉลี่ยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเดก็ปฐมวัยแยกเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืนและดานการตรงตอเวลา
เพ่ิมข้ึนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
 จากการลงพ้ืนท่ีในการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีนักเรียนอนุบาลปท่ี 1 จํานวนท้ังหมด 18 คน  
แบงเปนนักเรียนชาย 12 คน และนักเรียนหญิง 6 คน พบวา นักเรียน สวนใหญขาดทักษะทางสังคม ในดานการเลนและการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและดานการควบคุมตัวเอง มีท้ังหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 44.44    ซึ่งทุกคนไมสามารถเลนและการทํางาน
รวมกับเพ่ือนได ไมรูจักการขอโทษและการขอบคุณ ไมสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของหองได ไมรูจักการแบงปนชวยเหลือกัน ไม
รูจักการรอคอยและไมสามารถจัดการกับความรูสึกของตนเองในเรื่องของการควบคุมความโกรธ ความกาวราวได ทําใหนักเรียนไม
สามารถปรับตัวเขากันกับเพ่ือนไดและสงผลกระทบตอการเรียน การพัฒนาตนเองในดานความรู ตลอดจนถึงการทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1964, p. 215 อางถึงในณัฐวุฒิ สังขทองและคณะ, 2554) ท่ีกลาววา ควรให
ความสําคัญในการใหประสบการณทางสังคมกับเด็กในชวงปฐมวัยเพราะเด็กในวัยดังกลาวมักมีปญหาในการยอมรับจากเพ่ือน และ
ยังนําไปสูปญหาการอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม 
 จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานจะเปนรูปแบบการ
เรียนรูหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) 
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพราะการละเลนพ้ืนบานทําใหเด็กเกิดความ
สนุกสนานเปนสิ่งท่ีเด็กช่ืนชอบ มีอิทธิพลตอทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก เพราะวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหการเรียน
การสอนเด็กปฐมวัยไดผลดีท่ีสุดคือ การนําสิ่งท่ีเด็กชอบสิ่งท่ีเด็กพอใจมาเปนสิ่งเรา จากการศึกษารายงานการวิจัยทางการศึกษา
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สรุปไดวา กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความสําคัญมาก เพราะไมเพียงแตสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับเด็กเทาน้ัน แตยัง
หมายถึงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กมากข้ึน ถาครูจัดเตรียมกิจกรรมหรือประสบการณอยางมีจุดหมายและพรอม
ท่ีจะใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานใหเปนเรื่องสนุกก็จะเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมแกเด็กปฐมวัยตอไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยการพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานให
ไดตามเกณฑมาตรฐานคา E1 /E2  เทากับ  80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) กอน
และหลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) ท่ีมีตอ
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือการใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน ไดตามเกณฑมาตรฐานคา E1 /E2  เทากับ 80/80 
 2. หลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มี
ทักษะทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 
 3. หลังจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มี
ความพึงพอใจตอการกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับมาก 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางประชากรประชากร 
          กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลป
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จํานวนท้ังสิ้น 18 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
      การละเลนพ้ืนบานของไทย กําหนดไว 
10 การละเลน ไดแก   

1. มอญซอนผา  
2. เกาอ้ีดนตรี  
3. รีรีขาวสาร  
4. กาฟกไข  
5. เสือกินวัว  
6. งูกินหาง  
7. ลิงชิงบอล  
8. ปดตาตีปบ  
9. ชักเยอ 
10. กิจกรรมว่ิงเปยว 

 
 
 
 
 
 

 

1. ทักษะทางสังคม 

    1.1 ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    1.2 ทักษะการควบคุมตัวเอง 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ใชเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. แผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน จํานวน 10 แผน 
2 แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) 
3. แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคมระหวางการทดลอง  
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
    การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐาน

การศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2554 การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. สรางเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภทขางตน เสนออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คนองเดช อาจารย

ประจําหลักสูตร และอาจารยนิเทกศ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ  

3. นําไปทดลองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางประชากร 3 - 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมใน

การใช ปรับแกไข 

4. นําเครื่องมือวิจัยท้ัง 4 ประเภท เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดแก 1) นางสาวกมลวรรณ  สองสุข ตําแหนง ครู

ชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) นางฮายาตี  แดนิ ตําแหนง ครูชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) นางสาว

วนิดา โรจนอุดมศาสตร ตําแหนง ครูชํานาญการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) เขต

พ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1 เพ่ือพิจารณาความสอดคลองเชิงเน้ือหา 

5. นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คน มาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) ผลการ

วิเคราะหพบวา คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน คาดัชนี

ความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 (กอนและหลังจัด

กิจกรรม) คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคมระหวางการทดลอง คา

ดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การละเลนพ้ืนบาน คาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1  

6. นําเครื่องมือท้ัง 4 ประเภท ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนการทดลอง ใชแบบทดสอบวัดทักษะทาง

สังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) บันทึกคะแนน  

7. จัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน จํานวน 10 แผน ๆ ละ 1 กิจกรรม ๆ 

ละ 30 นาที ทุกวันพุธ และพฤหัสบดีของสัปดาห หลังการจัดกิจกรรมแตละแผน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน

พฤติกรรมทักษะทางสังคมระหวางการทดลองประจําแตละแผนจนครบท้ัง 10 แผน  

8. หลังการทดลองใชแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน จํานวน 10 แผน เสร็จสิ้นจึงใช

แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 (กอนและหลังจัดกิจกรรม) และใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

9. นําขอมูลตั้งแตขอ 6 ขอ 8 มาวิเคราะหเชิงสถิติ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของเครื่องมือการใช

กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.31 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 

86.67 เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 เทากับ 80/80 สูงกวาเกณฑ แสดงวาการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 

10 นําขอมูลจากการประเมินกอนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (postest) วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติทดสอบคา

ทีชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t – test dependent) และวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลน

พ้ืนบาน วิเคราะหคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ผูวิจัยดําเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัย One Group Pre - test Post - test Design ทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ทําการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 นาที ในวันพุธและวันพฤหัสบดีของทุก
สัปดาห รวมท้ังหมด 10 วัน ทําการทดลอง ในชวงเวลา 10:00 - 10:30 น. โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1. กอนการทดลอง (Pretest) นําแบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง 
(สิทธิพันธอนุกูล) เปนรายบุคคลตามลักษณะของแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   ใชเวลา 1 สัปดาห ระหวาง
วันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 

2. จัดประสบการณกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 นาที 
ในวันพุธและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห รวมท้ังหมด 10 วัน ตั้งแตเวลา 10:00 - 10:30 น. โดยจัดกิจกรรมแตละวัน ๆ ละ 1 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมมอญซอนผา กิจกรรมเกาอ้ีดนตรี กิจกรรมรีรีขาวสาร กิจกรรมกาฟกไข กิจกรรมเสือกินวัว กิจกรรมงูกินหาง 
กิจกรรมลิงชิงบอล กิจกรรมปดตาตีปบ กิจกรรมชักเยอและกิจกรรมว่ิงเปยว 

3. หลังจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรมเสร็จ ผูวิจัยทําการประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม ระหวางการทดลอง บันทึกขอมูลเปน
รายบุคคล 

4. หลังเสร็จการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานท้ัง 10 กิจกรรมแลวผูวิจัยทําการทดสอบเพ่ือวัดทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) หลังการจัดกิจกรรม (Posttest) เปนรายบุคคลตามลักษณะของ
แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม กอน - หลังการทดลอง 

5. หลังเสร็จการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานท้ัง 10 กิจกรรมแลว ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี1 
โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผาน
การสังเกตพฤติกรรมของผูวิจัย บันทึกขอมูลเปนรายบุคคล 

6. นําผลการประเมินท้ังกอนการทดลอง (Pretest) ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง (Posttest) วิเคราะหขอมูลหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคาที ชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t-test dependent)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน E1/ E2 เทากับ 80/80 พบวา 
ประสิทธิภาพระหวางการทดลอง (E1)  มีคาเทากับ 82.31 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) มีคาเทากับ 86.67 ดังน้ัน เครื่องมือ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง 
(สิทธิพันธอนุกูล) มีประสิทธิภาพคา E1/E2 เทากับ 82.31/86.67 แสดงวา เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน 
 2. หลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มี

ทักษะทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) กอนการทดลองเทากับ 7.00 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 

หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 9.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ

หลังการทดลอง ( D ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง (S D ) เทากับ 1.37 และเมื่อทดสอบ
คาทีชนิดขอมูลสัมพันธกัน (t – test dependent) พบวา มีคาเทากับ 8.25 และ sig .000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
แสดงวา หลังการทดลอง นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการ
ทดลองเปนไปตามสมมติฐาน  
 3. หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.83 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.09 เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา นักเรียนมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.94 คาสวน
เบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.24 รองลงมาคือ นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการทํากิจกรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
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(𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.89 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.32 นักเรียนมีพฤติกรรมยิ้มแยมแจมใสในขณะท่ีทํากิจกรรมการละเลน

พ้ืนบานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.83 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.38 ขณะทํากิจกรรมโดยไมทะเลาะหรือ

ขัดแยงกับเพ่ือนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.78 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.43 และนักเรียนเลนตามข้ันตอน

และตามเวลาท่ีกําหนดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝒙𝒙𝒙) เทากับ 2.72 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.46 ตามลําดับจากมากไป
นอยเปนไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากวัตถุประสงคการวิจัย ขอท่ี 1 กลาววา ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ไดตามเกณฑมาตรฐานคา  E1 /E2   
เทากับ 80/80 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใชกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน E1/ E2 
เทากับ 80/80 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.31 ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 86.67 เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ E1 /E2  เทากับ 80/80 พบวา เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพ E1/E2   เทากับ  82.31/86.67 แสดงวา เครื่องมือ
วิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนไปตามวัตถุประสงค สามารถอภิปรายผลไดวา การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานเปน
การเรียนรูผานกระบวนการเลน สอดคลองกับแนวคิดดานการพัฒนาผูเรียนผานรูปแบบการเลนท่ีเด็กไดลงมือกระทํา การจัด
ประสบการณการละเลนพ้ืนบาน เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอเด็กในการพัฒนาความพรอมในทุกๆ ดานซึ่งการละเลนพ้ืนบานเปน
กระบวนการท่ีทําใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันแบบเปนกลุม เกิดการเรียนรูใน  การเลนรวมกับผูอ่ืน รูจักปฏิบัติตามกฎกติกาในการ
เลน มีการชวยเหลือกัน   มีการยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเพ่ือนในการวางแผนในการเลน เด็กรูจักการควบคุม
ตนเองใน      การเลน อดทนรอคอยและตรงตอเวลาในการเลน จะเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการคิดและการเรียนรูโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดานการพัฒนาทักษะทางสังคม ใหเด็กรูจักการปรับตัว และอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ฉันทนา ศรีภักดี, 2555, น. 
82) ชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน การเรียนรูผานการเลนจะทําใหเด็กเกิดการ
เรียนรูอยางมีความสุข ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานข้ันตอนการวิเคราะห และไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ
เพ่ือหาคุณภาพและความเหมาะสม การเลนชวยสงเสริมทักษะทางดานสังคมคือทําใหเด็กรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของซึ่ง
กันและกัน รูจักการใหและการรับ รูจักรวมมือกันและการสรางมิตรภาพระหวางเพ่ือนฝูง นอกจากน้ันการเลนของเด็กยังชวย
สงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา คือ การใชภาษาไดดีข้ึน ฝกการแกปญหาและสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ของเด็ก เปนตน (คณาจารยชมรมเด็ก, 2545, น. 16 - 17 อางถึงในฟาลาตี  หมาดเตะ, 2557, น. 23-24) การละเลนท่ีชวย
สรางเสริมพัฒนาการทางสังคม ฝกใหเด็กมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีทักษะการควบคุมตัวเอง ทําใหเกิดใหความ
สนุกสนาน มีสมาธิ เปนผูรูจักและมีสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขาง เปนตัวกระตุนใหเด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม มี
พฤติกรรมและเปนท่ียอมรับอันจะนํามาซึ่งความสุขในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ีผูวิจัยไดเลือกลักษณะของการละเลนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนการละเลนท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและเรียนรูผานการใชประสาทสัมผัสท้ังหา เพ่ือฝกฝนมารยาทท่ี
ดีใหแกเด็ก ซึ่งเปนประโยชนท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงในการเลนทําใหเด็กรูจักกฎ กติกา รูจักการแพชนะเขาใจความหมายของ
ความยุติธรรมและความซื่อสัตยตอหมูคณะ การเลนบางประเภทฝกใหเด็กเปนคนอดทน เสียสละและสรางความเห็นอกเห็นใจ
บุคคลอ่ืนๆ  
 2. จากวัตถุประสงคการวิจัย ขอท่ี 2 กลาววา หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 
1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรม
การละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) 
มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการทดลองเปนไปตามวัตถุประสงคสามารถอภิปรายผลไดวา หลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับ
อัจจิมา ศิริพิบูลยผล (2552) ไดศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยออทิสติกท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ มีทักษะทางสังคมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.01 และสอดคลองกับ สุภาภรณ สงนวน (2551) ไดทําการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหวางการจัดการเรียนรู
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โดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานกับการจัดกิจกรรมแบบปกติในระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 และพบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมีทักษะทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึน อยูใน
ระดับดี ซึ่งหลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีทักษะทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ   การจัดกิจกรรมตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. จากวัตถุประสงคการวิจัย ขอท่ี 3 กลาววา หลังจากจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาล  ปท่ี 1 
โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีความพึงพอใจตอการกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับมาก ผลการวิจัย
พบวา หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การละเลนพ้ืนบานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกๆ ดาน อยู
ในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังน้ี 1) นักเรียนมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 2) นักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนใจในการทํากิจกรรม 3) นักเรียนมีพฤติกรรมยิ้มแยมแจมใสในขณะท่ีทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 4) 
ขณะทํากิจกรรมโดยไมทะเลาะหรือขัดแยงกับเพ่ือน  5) นักเรียนเลนตามข้ันตอนและตามเวลาท่ีกําหนด ไปนอยเปนไปตาม
วัตถุประสงค สามารถอภิปรายผลไดวา นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) ท่ีไดรับการจัด
ประสบการณดวยแผนกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน ท่ีพัฒนาทักษะทางสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีมีคาเฉลี่ย (x̄) 
เทากับ 2.83 คาสวนเบ่ียงเบน (S.D.) เทากับ 0.09 ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดประยุกตกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานใหมีความนาสนใจ มี
การกระตุนผูเรียนดวยอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเลน ทําใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กลาแสดงออก ในแตละกิจกรรม
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหมีความสนุกสนาน อยากเรียนรูหรือปฏิบัติกิจกรรม ไมเบ่ือหนาย ทําใหนักเรียนมีทักษะทางสังคม
สูงข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนาํไปใช 
 1.1 ผูท่ีจะนําเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน ของนักเรียน            
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีพัฒนาข้ึนไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู ข้ันตอน วิธีการ อุปกรณ    การประเมินผล 
บทบาทของผูสอน บรรยากาศในการจัดประสบการณ ระยะเวลาในการจัดใหชัดเจนกอน นอกจากน้ีควรจะเตรียมสื่ออุปกรณท่ีจะ
นํามาใชใน การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหพรอม เพ่ือใหเกิดความนาสนใจและตื่นเตน กระตุนใหเด็กอยากเรียนรูหรืออยาก
ปฏิบัติกิจกรรม 
    1.2 การพัฒนากิจกรรมกระตุนใหเด็กไดแสดงความสามารถและความคิดรวบยอดเก่ียวกับทักษะทางสังคม ครูผูสอนควร
สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการเลนอยางอิสระ หลีกเลี่ยงการช้ีแนะ หรือ การกําหนดตัวอยางใหเด็กทําตาม        การ
วิพากษวิจารณ การตําหนิ หรือลงโทษเด็ก แตควรแนะนํา ชวยเหลือเมื่อเด็กประสบปญหา ยกยองชมเชยในสิ่งท่ีเด็กปฏิบัติได
ถูกตองเพ่ือเปนกําลังใจกับเด็ก 
    1.3 ควรสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเปนแบบกันเอง เพ่ือใหนักเรียนไมเกิดความรูสึกกดดัน โดยมีกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียนท่ีหลากหลาย ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย  

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาถึงผลของการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร 
พัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะ ความมีวินัย เปนตน 
 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันระหวางการใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานกับการสอนแบบ
อ่ืนๆ เชน การสอนแบบโครงการ การสอนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีจดุมุงหมายสําคญัเพ่ือศึกษาและเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนและ

หลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) รวมไป

ถึงศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ กับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es)  

 ประชากรเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยัสมบูรณกุลกันยา ตําบลหาดใหญ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน กลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการจดัการเรียนรูแบบ

บูรณาการ จํานวน 46 คน และกลุมทดลองกลุมท่ี 2 ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) จํานวน 46 

คน ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองกลุมละ 10 คาบ ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Nonrandomized Control 

Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ แผนการจดัการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร โดยคาประสิทธิภาพ

และคาความเช่ือมั่นวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติ t-test dependent samples และ t-test independent samples ในรูป

ผลตางของคะแนน (Difference Score) 

 ผลการวิเคราะหพบวา 

1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา 

ประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหา 

ความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู          

              5 ข้ัน  
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare the learning achievement in history course of the 

students taught by integrated approach and inquiry method, and study of Mathayomsuksa 1 

Hatyaiwitthayalai somboonkulkanya school learning achievement in History between the students taught 

by the integrated approach and the inquiry method. 

 The samples used in this research were 92  Matthayomsuksa 1 students of Hatyaiwitthayalai 

somboonkulkanya school, Songkhla Province, studied in the second semester of the 2560 academic year. 

They were using purposive sampling, divided in the experimental groups of 20 students. Group 1 was 

taught by the integrated approach and group 2 was taught by the inquiry method. Total duration of each 

group was 10 period. The Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design was used in this 

research. The instruments used in this study were lesson plan for the integrated approach, lesson Plans 

for the inquiry Method and Achievement test in history. The data were analyzed by t-test dependent 

samples and  t-test independent samples Difference Score. 

 The results of this study indicated that; 

1. The achievement of the students taught by the integrated approach in History  

Is higher than the previous studied were significantly difference at the .01. 

2. The achievement of the students taught by the inquiry method in History is  

Higher than the previous studied were significantly difference at the .01. 

3. The achievement in History of students taught by the integrated approach and  

The inquiry method were significantly difference. 

Keyword : Achievement, Integrated Approach, Inquiry Method 

บทนํา 
 โลกและสังคมในปจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและซับซอน การพัฒนาประเทศใหมีความ

เจริญกาวหนาและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทามกลางกระแสโลกาภิวัตนน้ัน ข้ึนอยูกับคุณภาพของคนในชาติเปนสําคัญ 

ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) จึงกําหนดข้ึน

บนพ้ืนฐานการเสริมสรางทุนของประเทศ โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เน่ืองจากคนเปนเปาหมายสุดทายท่ีจะไดรับ

ประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนพัฒนาเพ่ือไปสูเปาประสงคท่ีตองการ จึงจําเปนตอง

พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล ท้ังจิตใจ รางกาย ความรู และทักษะความสามารถ เพ่ือใหเพียบพรอมท้ังดานคุณธรรม

และความรู จะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวัง ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง นําไปสูสังคม

อยูเย็นเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550 : 47) 

 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของสังคมในการพัฒนามนุษยในทุกๆดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา เพ่ือชวยใหพลเมืองน้ันกลายเปนพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ สามารถนําเอาความรูและสติปญญาของตนมากอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ ดังน้ัน การศึกษาจึงตองตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปของโลกไดอยางรวดเร็ว 

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยผลกระทบท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของปจเจกบุคคลและครอบครัวน้ันมีมาก ดังจะเห็นไดจาก

ความตองการการศึกษาท่ีมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รัฐจึงจําเปนตองพัฒนาการศึกษาของคนในชาติใหกาวหนาและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และจัดใหมีการประเมินประสิทธ์ิภาพของระบบการศึกษาเปนระยะเพ่ือเปนการติดตามความกาวหนา 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : ก) 
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 จากผลการประเมินสรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปพุทธศักราช 2558 IMD World Competitiveness 

Yearbook 2015 (IMD2015) พบวา ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีการแขงขันดานการศึกษาอยูในอันดับท่ี 48 จาก 61 

ประเทศท่ีเขารวม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน พบวา ประเทศไทยเปนรองประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย เมื่อ

วิเคราะหประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา สัมฤทธิผลทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ํา  อีก

ท้ังยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเฉพาะดานการคิด วิเคราะห ใฝรู ใฝเรียน ท้ังคุณลักษณะในดานความรู และ

ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ จากประเด็นปญหาดังกลาวจึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-

2561) โดยกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร 4 ดาน คือ ดานท่ี 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 

ดานท่ี 2 คนไทยใฝรู ดานท่ี 3 คนไทยใฝดี และดานท่ี 4 คนไทยคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2552) ดังน้ัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนมาตรฐานการ

เรียนรู มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง เปนคนท่ีมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ในปจจุบันพบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนการเช่ือมโยงการจัดการ

เรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ หรือเน้ือหาตางๆท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน รวมไปถึงการนําเอาเทคนิคท่ีหลากหลายมาใชในกิจกรรม

การเรียนรู เปนการขจัดความซ้ําซอนของเน้ือหา ชวยพัฒนาความสามารถท่ีหลากหลายและตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรูท่ี

แตกตางกันของผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณมากข้ึน ท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตจริง น้ันก็เน่ืองมาจากศาสตรทุกๆ ศาสตร ไมอาจแยกกันไดโดย

เด็ดขาด การจัดการใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาตางๆ และฝกทักษะอยางหลากหลายเช่ือมโยงกัน จะทําใหการเรียนรูสอดคลองกับ

ชีวิตจริง และมีความหมายตอผูเรียนมากยิ่งข้ึน (วิเศษ ชินวงศ. 2544 : 22-29 ;สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2547 : 183) 

 การจัดการเรียนรูท่ีสามารถชวยใหมีการจัดการความคิดไดอยางมีเหตุผล และสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเอง

อีกวิธีหน่ึง คือ การสืบเสาะหาความรู   เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่ง

กลาวไววาเปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา  สํารวจตรวจสอบ และ คนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียน

เกิดความเขาใจ และ เกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บ

เปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา (สาขาชีววิทยา สสวท., 2550) 

 ปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ี

พบไดบอย ๆ คือ นักเรียนไมเขาใจวาจะนําความรูในรายวิชาอ่ืนมาประยุกตใชในรายวิชาประวัติศาสตรอยางไร และนักเรียนไม

รูวานักเรียนควรจะมีวิธีการดําเนินการสืบคนความรูดวยตนเองอยางไร 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ในฐานะครูสอนรายวิชาประวัติศาสตรจึงเลือกกลุมเปาหมายในการจัดการศึกษา โดยมุงเนนให

นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูครบ 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย จึงไดนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน(5Es) มาใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาประวัติศาสตร เน่ืองจากรายวิชา

ประวัติศาสตรเปนวิชาท่ีตองการการบูรณาการและแสวงหาความรูอ่ืนเพ่ิมเติมดวยตนเองมาประกอบการเรียนรู จึงมีการศึกษา

วานักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการกับนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน(5Es) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกันหรือไม เพ่ือนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน(5Es)  

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es)  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ

วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมเปาหมาย 

     กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยา ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 46 

คน โดยท้ังสองกลุมมีความสามารถไมแตกตางกัน และสุมโดยใชวิธีการจับฉลากเพ่ือกําหนดกลุมทดลองกลุมท่ี 1 และกลุม

ทดลองกลุมท่ี 2 ดังน้ี 

     กลุมทดลองกลุมท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

     กลุมทดลองกลุมท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/15 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 

(5Es)  

 2. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

     ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 10 คาบ คาบละ 50 นาที 

โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูท้ังสองกลุม 

 3. เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 

     เปนเน้ือหาวิชาประวัติศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยใชหัวขอในการศึกษา คือ 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  

 4. การดําเนินการทดลอง 

1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    

5 ข้ัน (5Es) การเรียนฟกกกรูแบบสืบเสาะหา

  ้   

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
ประวัตศิาสตร 
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     ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

     4.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ท้ังกลุมทดลองกลุมท่ี 1 และกลุมทดลองกลุมท่ี 2 โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรท่ีผานการหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญ 

     4.2 ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุม คือ กลุมทดลองกลุมท่ี 1 และกลุมทดลองกลุมท่ี 2 

โดยใชเน้ือหาในการเรียนการสอนเดียวกัน ระยะเวลาในการเรียนการสอนเทากัน คือ ใชระยะเวลาในการเรียนการสอนกลุม

ทดลองละ 10 คาบ คาบละ 50 นาที สวนการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกัน คือ 

  กลุมทดลองกลุมท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

  กลุมทดลองกลุมท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 

     4.3 เมื่อทําการสอนเสร็จสิ้น ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ท้ังกลุมทดลองกลุมท่ี 1 และกลุมทดลองกลุม

ท่ี 2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรท่ีผานการหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญ โดยเปน

แบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

     4.4 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรท่ีไดไปวิเคราะหผลทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบ

สมมติฐานตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

     5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) โดยใช t –test independent samples ใน

รูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) 

     5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการโดยใช t –test dependent samples 

     5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) โดยใช t –test dependent sample      

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ

วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ผล

การศึกษาสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  

 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน และดร.วิชิต บุญสนอง (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี) หลังจากไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล สนิทบุญ (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) รวมกับการใชคําถามเชิงวิเคราะหท่ีมีตอมโนทัศนและการคิดวิเคราะหทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ฟสิกสอะตอม พบวา นักเรียนมีการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) รวมกับการใชคําถามเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของดาวรุง อยูยั่งยืน และสถาพร ขันโต (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 76.92 ของนักเรียนท้ังหมด มี

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รอยละ 74.87 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนด 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

สมบูรณกุลกันยา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 

 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ อิสโร (2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบบูรณาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

    1.1 ในการประยุกตใชการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการและวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 

(5Es) ของผูเรียนดวยตนเอง ผูสอนควรเนนบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีอิสระในการคิดบนพ้ืนฐานการวิเคราะห

ขอมูลท่ีรวบรวมมาอยางเปนระบบ ผานกระบวนการคิดเก่ียวของกับหลักฐาน เพ่ือใหไดองคความรูใหมทางประวัติศาสตรอยาง

เปนเหตุเปนผล ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชเหตุและผลในการคิด สามารถพัฒนาความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนประวัติศาสตร ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนของผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป  

    1.2 การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู ควรคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน เน้ือหาท่ีใช และสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) จะมีประสิทธิภาพ

สูงสุดเมื่อนํามาใชจัดการเรียนรูกับนักเรียนท่ีชอบคนควาหาความรูดวยตนเอง ชอบคิดวิเคราะห พิจารณาเหตุและผล ทําให
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เห็นศักยภาพของนักเรียนอยางชัดเจน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปแกปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาได

เปนอยางดี 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    2.1 ควรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) กับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาตางประเทศ เปนตน รวมท้ังจัดการ

เรียนรูกับกลุมตัวอยางในระดับช้ันอ่ืน เชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา เปนตน เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

    2.2 ควรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) กับตัวแปร

อ่ืนๆ เชน ความคิดอยางเปนระบบ ความคิดสรางสรรค เจตคติตอการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค Thailand 4.0 หรือ

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เปนตน 

 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551ก). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

ดาวรุง อยูยั่งยืน และสถาพร ขันโต. (2556). การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 5 

ธนวรรณ อิสโร. (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     

ปท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E).  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พิศเพลิน เขียวหวาน และดร.วิชิต บุญสนอง.(2553) . ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปการศึกษา 2553  

วิทยาลัยราชพฤกษ. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ. 

วิเศษ ชินวงศ. (2544). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. วารสารวิชาการ : 22-29. 

ศศิวิมล สนิทบุญ. (2559). ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) รวมกับการใชคําถามเชิง 

วิเคราะหท่ีมีตอมโนทัศนและการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง  

ฟสิกสอะตอม. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.(2546). หนังสือการจัดสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2550). รายงานการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2549. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สิริพัชร เจษฎาวิโรจน. (2546). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : บุค พอยท 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2547). 21 วิธีการจัดการเรียนรู : เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. พิมพครั้งท่ี 5. 

กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 

 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             252 
 

 ผลของโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเล้ียงลูกฟุตซอลของนักกีฬา  

ฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป  โรงเรียนสตรีพัทลุง   

Effect  of  Nine – Square  Training  Program  on  Futsal Dribbling  Ability of    14 – 17 

Years old Futsal femamle  athletes  Satri  Phatthalung  school 

 
ผูวิจัย   นิติกร    ชางทอง1         Nitikorn  Changtong1                                                                                                                                            
                                                                                        Chelsea.2018.2560@gmail.com 

          ภิญโญ  โชติรัตน2                                            Pinyo   Chotirat2 

                คัชชา    ศิริรัตนพันธ3                                                   Katcha   Sirirattanapun3 

          ประภาส  ปลองใหม4                               Prapas  Plongmai4 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอ

ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝกเสริมดวย

โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง (กลุมทดลอง) กับการฝกซอมตามปกติ (กลุมควบคุม) ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอ

ลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป กลุมตัวอยาง ไดแก นักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง อายุ 14 – 17 ป 

จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลของวารเนอร 

 ผลการวิจัยพบวา 1.) ผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชองท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุต

ซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ปพบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย X  = 14.82 ,S.D. = 0.54 และกลุมควบคุม X  = 

16.49 , S.D. = 0.53 2.) การฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไวท่ีมีตอความสามารถในการ เลี้ยงลูกฟุตซอ

ลในกลุมทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ย 16.49, 15.74 และ 

14.82 วินาที ตามลา ดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.35, 0.37 และ 0.53 วินาที ตามลา ดับ ในกลุมควบคุม กอนการ

ทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการ ทดลอง 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ย 16.59 16.46 และ 16.49 ตามลา ดับ สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.35, 0.37 และ 0.53 วินาที 3.) กอนการทดลอง กลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย

ความสามารถในการเลี้ยงลูก เทากับ 16.49 และ 16.59 วินาที ตามลาดับ หลังการทดลอง 4 สัปดาห กลุมทดลอง และกลุม

ควบคุมมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลเทากับ 15.74 และ 16.46 วินาที ตามลําดับ หลังการ ทดลอง 8 สัปดาห 

กลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล เทากับ 14.82 และ 16.49 ผลการวิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล พบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห 

กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงฟุตซอลมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง , ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล 
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Abstract 
The Objectives of research were 1) to study the effect of nine - square program on futsal 

dribbling ability of the 16 – 18 years old femamle.  and to compare the results of nine - square program 

of futsall dribbling ability of femamle with that using the normally practice of the 16 – 18 years old 

femamle. Futsal femamle  athletes  Satri  Phatthalung  school. Sample Futsal femamle  athletes  Satri  

Phatthalung  school 30 people Research tools Football Fever Test Varknar. 

Research results 1.) The results of training by the program revealed that the ability in futsal 

dribbling of the experimental group (Age 14 – 17 years) was X  = 14.82, S.D. = 0.54 and that of the control 

group was X   = 16.49, S.D. = 0.53. 2.) With respect to the agility training program, the means of ability in 

dribbling football before training and then 4 weeks and 8 weeks after training were 16.49, 15.74 and 14.82 

second, S.D = 0.35, 0.37 and 0.53 seconds respectively. Those of the control group, on the other hand, 

were 16.59, 16.46 and 16.49 seconds, S.D = 0.35, 0.37 and 0.53 seconds respectively. 3.) Before training, 

the experimental group and the control group had the ability dribbling at the average of dribbling 16.49 

and 16.59 seconds respectively. After 4 weeks, the experimental group and the control group had the 

average dribbling ability of 15.74 and 16.46 seconds respectively. After 8 weeks the experimental group 

and the control group had the average of dribbling ability 14.82 and 16.49 seconds respectively. The 

comparison of agility in dribbling ability after 4 weeks and 8 weeks of training revealed that the 

experimental group has more ability in dribbling than the control group significantly at the level of .05 

Keywords: Effect of the nine-channel training program , Ability to dribble futsal 

บทนํา 

การท่ีจะเลนฟุตซอลใหไดดีและมีความสนุกเพลิดเพลินจําเปนตองฝกหัดใหเกิด“ทักษะ” ซึ่งเปนปจจัยสําคัญยิ่งของ

นักกีฬาท่ีมีทักษะดีจะ ตองมีองคประกอบหลายประการ เชนมีโครงสรางรางกายและการทํางานของอวัยวะตางๆของรางกาย 

โดยเฉพาะการประสานงานระหวางระบบประสาท และกลามเน้ือ ทักษะท่ีใชสําหรับกีฬาฟุตบอล ไดแก  การเตะ การเลี้ยง 

การโหมง และการทุม จําเปนตอง อาศัยการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ีตองอาศัย ปจจัยตาง ๆ ในการเคลื่อนไหวอีก 

เชน ความเร็ว ความอดทน ความแข็งแรง และความออนตัว เปนตน ดังน้ัน บุคคลท่ีมีทักษะทางกีฬาดียอมแสดงถึงการมี 

สมรรถภาพทางกายดีไดอีกดวย ซึ่งลักษณะของผูท่ี มีทักษะในการเลนกีฬาท่ีดีน้ัน สามารถสังเกตไดจาก การเลนท่ีมีความ

แมนยํา มีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีประสานงานกันอยางกลมกลืนสวยงาม มีความรวดเร็ว และมีการคาดคะเน

สภาพการณขาง หนาหรือมีทิศทางท่ีดี 

กีฬาฟุตซอล เปนกีฬาท่ีมีการเคลื่อนท่ี ควบคูไปกับการยิงประตู การรับ-สงบอลในบริเวณสนาม ซึ่งนักกีฬาตองมี

ความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวและใชพลังงานอยางมาก ดังน้ัน การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีจะชวยใหนักกีฬาประสบผลสําเร็จ

ในการแขงขัน ซึ่ง ธวัช วีระศิริวัฒน (2538:155) ไดกลาววา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะของรางกายท่ีมีสุขภาพดีมี

ความสมบูรณแข็งแรงสามารถปฏิบัติกิจกรรมประจําวันตาง ๆ ติดตอกันเปนเวลานานดวยความกระฉับกระเฉงและคลองตัวได

อยางมีประสิทธิภาพโดยไมเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาออนเพลียจนเกินไปและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นเปนสุข 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ พรอมท่ีจะเผชิญภาวะฉุกเฉินไดดี สุพิตร สมาหิโต (2541:129) ไดใหความหมายของความคลองตัววา

เปนความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีไดอยางรวดเร็วและสามารถควบคุมได เปนผลรวมของความออนตัวและ

ความแรง ดังน้ัน ความคลองตัวจึงเปนพ้ืนฐานของสมรถภาพทางกาย และปจจัยสําคัญตอการเลนกีฬา ซึ่งการท่ีผูเลนจะมี
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ความคลองตัวในการเคลื่อนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีปฏิกิริยาในการตอบสนองระหวางระบบประสาทและระบบกลามเน้ือ

ท่ีดี ดังท่ี จตุพล ยอดอัญมณีวงศ (2552:13; อางอิงจาก Shaver. 1991: 28) อธิบายวา เวลาปฏิกิริยา คือ ชวงเวลาระหวาง

การรับรูของสิ่งท่ีมากระตุนจนถึงเริ่มตนเคลื่อนไหว วิธีวัดเวลาปฏิกิริยาจะเริ่มตั้งแตมีการแสดงสิ่งกระตุน ซึ่งอาจจะเปนการ

รับรูดวยการเห็น การไดยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทําใหนาฬิกาไฟฟาเริ่มทํางานจนกระท่ังผูถูกทดสอบเริ่มเคลื่อนไหว นาฬิกาก็

จะหยุด เวลาท่ีถูกบันทึกน้ีจะเปนเวลาปฏิกิริยา ชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน (2536:54) กลาววา เวลาปฏิกิริยา 

คือ เวลาท่ีใชตั้งแตมีการกระตุนรีเซฟเตอรใหรับความรูสึกจนถึงกลามเน้ือ มีการหดตัว ซึ่งการตอบสนองตอการกระตุนน้ัน

เรียกวา เวลาปฏิกิริยา เวลาปฏิกิริยาน้ีตองอาศัยการเดินทางท่ีนําพลังจากประสาทจาก รีเซฟเตอร ข้ึนไปสูสมองสวนท่ีอยูใต

อํานาจจิตใจ โดยการผานเซลลประสาทหลายตัว แลวจึงสงกลับมายังกลามเน้ือ เวลาปฏิกิริยาน้ันเปนเพียงสวนหน่ึงของเวลา

การตอบสนองท้ังหมด ซึ่งประกอบดวยเวลาปฏิกิริยารวมกับเวลาการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนเวลาท่ีเริ่มจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก 

จนถึงการสิ้นสุดการเคลื่อนไหว 

จากท่ีไดไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ในโรงเรียนสตรีพัทลุงก็พบวาท่ีโรงเรียนสตรีพัทลุงน้ันมีนักกีฬาฟุตซอลหญิงอ

ยูบางสวน กอนจะมาฝกประสบการณวิชาชีพครูฟุตซอลหญิงของโรงเรียนไดรับเขาแขงขันกีฬาจังหวัดผลปรากฏวาไดรอง

ชนะเลิศอันดับหน่ึงทําใหมีนักเรียนใหความสนใจเพ่ิมมากข้ึน ตัวนิสิตเองจึงไดรับมอบหมายใหทําทีมฟุตซอลหญิงเมื่อฝกซอมไป

ได 1 สัปดาหก็พบปญหาของนักกีฬาฟุตซอลหญิงในเรื่องของการเลี้ยงลูกฟุตซอลเปนอยางมาก จึงไดทําการแกไขปญหาดวย

การฝกเสริมดวยโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง 

ในการฝกท่ีเนนการกระตุนการทํางานของสมองหรือระบบประสาทท่ีทําหนาท่ีในการรับรู ตาราง 9 ชอง เปนอุปกรณ

หน่ึงท่ีชวยในการกระตุนการพัฒนาของสมองและตอบสนองตอการเลี้ยงบอลของนักกีฬา รูปแบบของการฝกตาราง 9 ชอง จะ

เนนการกระตุนการทํางานของสมองหรือระบบประสาทท่ีทําหนาท่ีในการรับรูขอมูลเพ่ือสงไปยังสมองสวนกลาง ซึ่งทําหนาท่ี

วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล กอนสงไปยังเชลลประสาทท่ีทําหนาท่ีสั่งงาน และควบคุมการเคลื่อนไหวใหเปนไปตาม

ขอมูลท่ีสงมา ชวงการทํางานของระบบประสาทดังกลาวน้ี จะใชเวลาเพียงสั้น ๆ โดยเนนความถูกตองแมนยํา และความ

รวดเร็วในการเคลื่อนไหวเปนสําคัญรูปแบบการฝกน้ีถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการฝกพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการ

เคลื่อนไหวของมือและเทาใหกับนักกีฬา รวมท้ังพัฒนาทักษะความสัมพันธ ตลอดจนการทรงตัวในการเคลื่อนไหวรางกายใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและมีรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีนํามาใชเปนกิจกรรมในการฝกใหกับนักกีฬาซึ่งไดมาจากการวิเคราะห

การเคลื่อนไหวในแตละชนิดกีฬาและนํามาประยุกตเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวใหนักกีฬาฝกบนตาราง 9 ชอง ใหมีความ

เหมาะสมกับลักษณะรูปรางของนักกีฬาและจุดประสงคของการใชงานหรือการฝก ตาราง 9 ชอง ถูกนํามาใชในการกระตุน

และพัฒนาความสามารถใหกับนักกีฬาเปนครั้งแรกในไทย ท่ีชมรมนักกรีฑามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2539 โดย 

รศ.เจริญ กระบวนรัตน เพ่ือตองการพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วของเทา ความสัมพันธการทรงตัวในแตละรูปแบบของการ

เคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาความสามารถใหกับนักกีฬา เน่ืองจากเช่ือมั่นวาเด็กหรือนักกีฬาไทย หากไดรับการเรียนรูหรือการฝก

อยางถูกตองเปนระบบ ดวยกระบวนการและหลักการทางดานวิทยาศาสตร จะสามารถพัฒนาการเรียนรู และขีดความสามารถ

ของนักกีฬาใหกาวไปสูการแขงขันระดับนานาชาติ หรือระดับโลกไดในการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 13 ในปพ.ศ. 2541 

มีผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ใชตาราง 9 ชองฝกซอมนักกีฬา หลังจากน้ันไดมีการนํามาใชฝกนักกีฬาประเภทตางๆเพ่ิม

มากข้ึนท้ังในระดับสถาบันการศึกษา ระดับสโมสร และระดับชาติ จนถึงปจจุบัน (นภสร นิละไพจิตร,2549:20) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการฝกตาราง 9 ชอง และนําความรูมาพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงลูก

ฟุตซอลในนักกีฬาฟุตซอล เพราะเมื่อรางกายไดรับการฝกเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ แลวจะทําใหการตอบสนองระหวางระบบ

ประสาทและระบบกลามเน้ือถูกพัฒนาสงผลใหความคลองตัวสูงข้ึนและจะทําใหนักกีฬาไดเปรียบคูตอสูในการแขงขันจึงได

ศึกษาผลการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสมารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลเพ่ือนํารูปแบบการฝกไปใช

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและพัฒนาความสมารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของของนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพ่ือทําการศึกษาผลการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอ

ลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง กับการฝกซอมตามปกติท่ีมีตอความสามารถ

ในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังน้ี 

                  ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม 

 

                 
                วิธีการฝก 

 - ฝกปกต ิ                                                         ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล 

 -  ฝกดวยโปรแกรมตาราง 9 ชอง 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักฟุตซอลหญิงโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุมอายุ 14 – 17 ป ประจําปการศึกษา 

2560 จํานวน 30 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักฟุตซอลหญิงของโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุมอายุ 14 – 17 ป ประจําป

การศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ทําการแบงเปนกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน โดยวิธีการสุมจับฉลากแบงกลุม 

เพ่ือเลือกกลุม และรูปแบบการฝก ดังน้ี 

  กลุมท่ี 1 กลุมทดลองฝกเสรมิดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง 

  กลุมท่ี 2 กลุมควบคุมฝกซอมตามปกติ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง  

เปนโปรแกรมฝกเสริมตาราง 9 ชอง ของกลุมทดลองนอกเหนือจากการฝกซอมตามปกติ มีการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 

3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร โดยทําการฝกใหเสร็จสิ้นกอนการฝกตามปกติในแตละวัน โดยใหอาจารยนิเทศและครูพ่ี

เลี้ยง ตรวจสอบ แกไข และใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุมทดลอง 

2. แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูก ฟุตบอลของวารเนอร  

เปนแบบทดสอบท่ีใชในการวัดความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใหผูเขารับ

การทดลองเลี้ยงลูกฟุตซอลออมหลัก ไปกลับ โดยใหทดสอบ 3 ครั้ง บันทึกเวลาจากครั้งท่ี ทําเวลาไดดีท่ีสุด 

3. อุปกรณประกอบการวิจัย 

 3.1 ลูกฟุตซอล จํานวน 15 ลูก 
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 3.2 กรวย จํานวน 30 อัน 

 3.3 นาฬิกาจับเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยถึงหัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุงเพ่ือ

ขอความอนุเคราะหใหนักกีฬาฟุตซอลหญิงของโรงเรียนสตรีพัทลุงเปนกลุมตัวอยางในการรับการทดลอง 

2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ ตารางฝก เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 3. ทําการแบงเปนกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน โดยวิธีการสุมจับฉลากแบงกลุม 

 4. กําหนดระยะเวลาในการฝก อธิบาย สาธิตการฝกแกผูเขารับการทดสอบจนเปนท่ีเขาใจ 

 5. ทดสอบความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม กอนการฝกตามโปรแกรมและหลังการ

ฝก 4 สัปดาห และหลังการฝก 8 สัปดาห  

 6. ใหกลุมทดลองทําการฝกเสริมตาม โปรแกรมการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือ  

 วันจันทร วันพุธ และวันศุกร รวมท้ังการฝกปกติตั้งแต วันจันทรถึงวันศุกร โดยทําการฝกใหเสร็จสิ้นกอนการฝกตามปกติในแต

ละวัน  โดยใชสถานท่ี คือ สนามฟุตซอลโรงเรียนสตรีพัทลุง สวนกลุมควบคุมฝกซอมตามโปรแกรมการฝกปกต ิ

 7. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ กอนการฝก หลังการฝก 4 สัปดาหและหลังการฝก 8 สัปดาห มาวิเคราะห

เพ่ือสรุปผลการวิจัย และเสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ี 

การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร เพ่ือหาคาสถิติและใชสถิติใน การวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือหาคาตางๆดังน้ี  

  1. หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุต

ซอลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากการทดสอบกอนการทดลองหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 

สัปดาห  

 2. ทดสอบความแตกตางของความ สามารถในการเลี้ยงของกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากการทดสอบกอนการ

ทดลอง หลังการทดลอง  4  สัปดาหและหลังการทดลอง 8 สัปดาหโดยใชสถิติ การทดสอบคา “ที” (t-test)  
  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของ

นักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 ผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชองท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุต

ซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป ไดผลคือ กลุมทดลอง X  = 14.82, S.D. = 0.54 และกลุมควบคุม X = 16.49, S.D. = 0.53 

 กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูก เทากับ 16.49 และ 16.59 

วินาที ตามลําดับหลังการทดลอง 4 สัปดาห กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล 

เทากับ 15.74 และ 16.46 วินาที ตามลําดับ หลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความสามารถ

ในการเลี้ยงลูกฟุตซอล เทากับ 14.82 และ 16.49 

 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล พบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห 

และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 1. ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองท่ีไดรับการฝกเสริมดวย

โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง มีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน 

 จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงวา โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชองเปนโปรแกรมการฝกท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในระยะเวลา 

4 สัปดาห กลุมทดลองท่ีไดรับการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลมากกวา

กลุมควบคุมท่ีฝกตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีการเพ่ิมข้ึนของความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของ

กลุมทดลองคงเปนผลมาจากการฝกตาราง 9 ชอง ซึ่งเปนการฝกท่ีทําใหผูฝกเกิดการพัฒนาตามระยะเวลาของการฝกแสดงวา

แบบฝกการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง สามารถพัฒนาใหเกิดความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬา

ฟุตซอลหญิง เมื่อมีระยะเวลาในการฝกตามแบบฝกท่ีเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาความเร็ว และความสามารถใน

การเลี้ยงลูกเพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือเปลี่ยนตําแหนงและทิศทางของรางกาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

การฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีผูวิจัยไดนําไปฝกใหกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง น้ันเปนการฝกท่ีเปนไปตาม

ข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพทางรางกายท่ี Howell, et al. (1986, น. 301) ไดกลาวไววา สมรรถภาพทางกายเปนความ

สมบูรณของรางกายท่ีประกอบดวยพัฒนาการของกลามเน้ือ ความวองไว และความอดทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุข

สวัสดิ์ ชนะพาล (2550) ท่ีไดวิจัย เรื่องการฝกเสริมดวยแบบฝกการฝกความคลองแคลววองไวท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยง

ลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล อายุ 12-14 ป พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอล

มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแบบฝกตาราง 9 ชอง และแบบฝกความคลองแคลววองไวน้ันมี

การพัฒนาไปในทางท่ีเหมือนกันคือ ความเร็ว ความวองไว นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดของวิทยา 

เลาหกุล (2543) กลาวถึงโปรแกรมการฝกซอมของเด็กระดับอายุ 12 – 14 ป วา ทางดานการฝกซอมในเรื่องของสมรรถภาพ

ทางกายจะเนนหนักในความเร็วกาลังและความแข็งแรงของกลามเน้ือสวนตาง ๆ ซึ่งจะเนนหนักเปนพิเศษ โดยการฝกซอมท่ีไม

มีลูกฟุตบอลจะเปนการฝกโดยการว่ิงหลบหลีก โยกตัวหลอกลอ กระโดด 2 ขา ในลักษณะยืนอยูกับท่ี ว่ิงข้ึนกระโดดขาเดียว 

สลับขางซายและขวา ว่ิงกระโดดข้ึน 2 ขา สวนการฝกซอมกับลูกฟุตบอล จะเปนการฝกเทคนิคกับลูกฟุตบอล พ้ืนฐานการ

หลอกลอ เดาะเดินดวยเทา เดาะเดินไปขางหนาดวยศีรษะ และองคประกอบท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในโปรแกรมการฝก คือ 

ความถ่ีในการฝก ความหนัก ระยะเวลาในการฝก ชนิดของกิจกรรม แสดงใหเห็นวา การฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 

ชองน้ีมีประสิทธิภาพมากกวาการฝกปกติในแตละวันของนักกีฬา 

 2. จากผลการวิจัย หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลักการทดลอง 8 สัปดาห กลุมควบคุม มีความสามารถในการ

เลี้ยงลูกฟุตซอลมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการ

ทดลอง 8 สัปดาห กลุมควบคุมมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น้ัน

อาจเปนผลมาจากโปรแกรมการฝกซอมตามปกติของผูฝกสอน ท่ีมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอและในโปรแกรมการฝกซอมน้ัน

อาจมีรูปแบบการฝกท่ีชวยในการพัฒนาองคประกอบของความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล ซึ่งสอดคลองกับ 

Headquarters Department of the Army (1998) ท่ีกลาวถึง หลักความสม่ําเสมอในการฝกวาการท่ีจะทําใหผลของการฝก

ประสบความสําเร็จน้ันจะตองพยายามฝกใหได 10 ครั้งตอสัปดาห หรือพยายามฝกอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห จากเหตุผล

ขางตนน้ีจึงทําใหหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมควบคุมมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุต

ซอลมากกวากอนการทดลอง แตหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมควบคุมมีความสามารถในการ

เลี้ยงลูกฟุตซอลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากวาโปรแกรมท่ีฝกตามปกติของผูฝกสอน 

ไมไดเนนเฉพาะเจาะจงในการฝกเพ่ือพัฒนาความคลองแคลววองไวจากการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง จึงทํา

ใหความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ในการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ของกลุมทดลอง สามารถนําไปใชประโยชน คือ ทําใหนักกีฬา

ฟุตซอลเกิดความวองไวมากข้ึน เมื่ออยูในเกมสการแขงขัน 

 2. ควรใหความสําคัญในการปองกันการบาดเจ็บจากการฝกหรือการปฏิบัติกิจกรรมควรมีการเหยียดกลามเน้ือกอน

และคลายอุนหลังการฝกหรือการประกอบกิจกรรมกีฬาน้ัน ๆ ทุกครั้ง2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้ง ตอไป  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาผลการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลใน

กีฬาชนิดอ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาผลการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีเหมาะสมกับอายุ เพศ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือปองกันการเกิดการบาดเจ็บ 

3. ควรมีการนําการฝกเสริมมาทดลองใชเปนโปรแกรมการฝกจริงแลวทําการเปรียบเทียบกับการฝกปกติของนักกีฬา

เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการฝกซอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอน

และหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหารเครื่องมือวิจัย คือ 

แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 42 คน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

รวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
 The objective of this research was to compare the achievement in science subject on food and 

nutrition of mathayomsuksa 2 students before and after being taught with inquiry approach with game. 

The sample for the study included 42 from 2/1 classroom at Navamindarajudis Thasksin School, Songkhla 

province, during the second semester of the 2017 academic year. The instruments  were teaching plans, 

science learning achievement test. The results of the study reveal that after the students have been 

taught with the inquiry approach with game, they show a higher achievement at the .05 significant level. 

keywords : inquiry approach with game, achievement 
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บทนํา 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติ

ในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัว

ผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได (วิจารณ พานิช, 2556 : 14-15) ซึ่งสอดคลองกับ

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (2552-2559) ไดกําหนดวิสัยทัศนของการศึกษาไทยท่ีพึงมีในอนาคต คือ คนไทยได

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลก และไดกําหนดเปาหมาย คือ ผูเรียนไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอมเช่ือมโยงสูสังคมและประชาคมอาเซียน 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 8-13)  

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ เพ่ือใหเกิดทักษะสําคัญในการ

คนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหา ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนรูในทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน เพ่ือให

นักเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การแกปญหาและจิตวิทยาศาสตร ในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติและคานิยมท่ีเหมาะสมตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถสื่อสารและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและการท่ีนักเรียนจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายไดน้ัน อยูบนความรับผิดชอบของ

ครูวิทยาศาสตรท่ีจะตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 92)  

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนไดมองเห็นสภาพปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ 

ทักษิณ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 พบวานักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร ไมตั้งใจเรียน หรือมีสมาธิอยูกับ

เน้ือหารายวิชาไดไมมากพอ เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางไมนาสนใจ และไมเราใหผูเรียนเกิดความอยากรู 

อยากเห็นในเน้ือหาท่ีครูบรรยาย  ดังน้ันจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผูเรียนขาดความเขาใจในเน้ือหา ผูเรียนกลุมน้ีจึงตองการวิธีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีนาสนใจเพ่ือเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหา และเราใหมีสมาธิอยูกับเน้ือหาท่ีครูจะมอบความรู

ใหกับนักเรียน  

จากปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรูโดยวิธีสืบเสาะหาความรู ซึ่งมีจุดเดน คือ เปน

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนสืบเสาะหาความรู เปน

การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดฝกคิด วิเคราะห แยกแยะ แกปญหาดวยตนเอง จนเกิด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู ท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันเราความสนใจ 

(Engagement) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ข้ันขยายความรู 

(Elaboration) และข้ันประเมิน (Evaluation) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีตอเน่ืองกันไป ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู

อยางเปนกระบวนการ เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (กรมวิชาการ, 2546 : 219-

220) และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม พบวาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหสูงข้ึน เปดโอกาสใหนักเรียน

ไดสืบคนหาความรู สงเสริมการทํางานเปนกลุม (สุพจน โคตรโสภา, 2551 : 30) การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนวิธีการจัดการ

เรียนรูท่ีชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแลวยังสงผลใหนักเรียนมีความ

พึงพอใจตอการเรียนรู มีความสุขและสนุกสนานในการเรียน ทําใหบรรยากาศไมนาเบ่ือ ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจใน

เน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน สามารถสรุปความรูท่ีไดจากการเลนเกมได ทําใหนักเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรไดดียิ่งข้ึน (สิริวรรณ ใจกระ

เสน, 2555 : 46)  

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อาหารและสารอาหาร 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเกมใน

ข้ันสํารวจและคนหา ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูน้ันสงเสริมใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวย
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ตนเอง มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยใชเกมการแขงขันในการทบทวนความรู อีกท้ังเกมยังชวย

สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน มีความกระตือรือรน มีความสนุกสนาน สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหเพ่ิมมากข้ึน และนักเรียนไดนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยาง

ดี 

 

        กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดย

การใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศกึษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมิ

นทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จํานวน 10 หอง รวมผูเรียนท้ังหมด 402 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนท่ีกําลงัศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 42 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบ 

Cluster random samping 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร จํานวน 2 แผน แผนละ 3 

คาบ โดยจดัชุดเกมในแผนการจดัการเรยีนรูดังน้ี 

 

  -   แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 เกมโดมิโน 

  -   แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 2 เกมบิงโก 

ตัวแปรตน 
 

การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู

รวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร 

   -  ข้ันการเราความสนใจ   

   -  ข้ันการสํารวจและคนหา นักเรียนเลน

เกมโดมิโนและเกมบิงโกตามกติกาท่ีกําหนด 

   -  ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป 

   -  ข้ันการขยายความรู   

   -  ข้ันการประเมิน 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร จํานวน 20 ขอแบบทดสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.44 – 0.79 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30-0.85  และคาความเช่ือมั่นท้ัง

ฉบับเทากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

อาหารและสารอาหาร  เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานเดิมของนักเรียน   

 2. จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร เปน

เวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 6 คาบ  

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูครบ 2 แผน โดยนําแบบทดสอบชุดเดิมท่ีทดสอบ

กอนเรียนมาใชในการสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางเมื่อตรวจไดคะแนนท้ัง 2 ครั้ง นําไป

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือมาหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบคะแนนท้ัง 2 ครั้งท่ีนักเรียนทําได 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test  

dependent) ไดผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง  อาหารและ   
สารอาหาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

ผลสัมฤทธ์ิ n Mean S.D. t-test Sig. (2-tailed) 

กอนเรียน 42 5.62 2.27 
37.36 .000 หลังเรียน 42 13.26 2.95 

 จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Mean = 13.26, S.D. = 2.95) สูงกวากอนเรียน 

(Mean = 5.62, S.D. = 2.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม 

เรื่อง อาหารและสารอาหาร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ

เกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยครูมีการใช

เกมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดและเกิดการเรียนรูอีกท้ังยังเปนการใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยผานการสืบ

เสาะหาความรู 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ข้ันการเราความสนใจ ครูจะสรางสถานการณข้ึน โดยใชคําถามกระตุน ใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากรู อยาก
เห็น อยากจะทดลองหรือตอบขอสงสัยของปญหาน้ัน 
 2. ข้ันการสํารวจและคนหา เปนข้ันท่ีนักเรียนจะตองคนหาเหตุผลของขอมูลโดยใชการเลนเกมเพ่ือ    ตรวจสอบ

สมมติฐานท่ีตั้งไว  โดยเกมท่ีครูผูสอนสรางข้ึนสามารถดึงดูดใหผูเรียนมีความสนใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน และเกิดความ
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สนุกสนานในขณะท่ีเรียน มีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนไดงายกวาอานเน้ือหาหรือฟงครูอธิบายเน่ืองจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

และคนหาคําตอบดวยตัวเอง 

 3. ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป เปนข้ันตอนท่ีผูเรยีนนําเสนอองความรู ท่ีตนเขาใจในเน้ือหาจากการเลนเกมหนาช้ัน

เรียนหรือแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือน แลวนํามาอภิปรายรวมกับครผููสอน เพ่ือชวยกันสรุปองความรูท่ีถูกตองและหากมีความ

คลาดเคลื่อนเกิดข้ึนครผููสอนจะชวยปรับขอมูลและสรางความรูใหมได 

 4. ข้ันการขยายความรู จะเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีมีอยูกับสถานการณใหมท่ีครูสรางข้ึน โดยใชคํา ถามหรือ

โจทยปญหาในแบบฝกหัดมาชวยเพ่ิมความรูใหกับนักเรียน รวมถึงชวยฝกใหนักเรียนแยกแยะและวิเคราะหองคประกอบรวมถึง

เช่ือมโยงความสัมพันธเน้ือหาท่ีเรียนกับสิ่งรอบตัว 

 5. ข้ันการประเมิน เปนการตรวจสอบความรูของนักเรียนโดยผานการทําแบบฝกหัดทายบทในแตละหัวขอน้ันๆ และ

ใหนักเรียนทําการแบบทดสอบหลังเรียน 

 การจัดการเรียนรูโดยวิธีสืบเสาะหาความรู มีจุดเดน คือ เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิด

การคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนสืบเสาะหาความรู เปนการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ ใหผูเรียนได

ฝกปฏิบัติ ไดฝกคิด วิเคราะห แยกแยะ แกปญหาดวยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลใหนักเรียนเกิด

ทักษะการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ มีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (กรมวิชาการ, 2546 : 219-

220) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพจน โคตรโสภา (2551 : 30) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการเรียน

แบบรวมมือแบบเกมการแขงขันเปนทีมรวมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นงนาถ   มีหลา (2546 : 52)  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมการสอนวิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามปกติ   

 จึงกลาวไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เปนกิจกรรมการท่ีทําใหผูเรียนเกิดความ

สนุกสนานในขณะท่ีเรียน และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนาย อีกท้ังเมื่อนักเรียนตกอยูในสภาวการณของการแขงขัน ตางอยาก

เอาชนะคูแขงทําใหนักเรียนเกิดความตั้งใจ กระตือรือรนในการเรียน  สงผลใหการเรียนรูในหองเรียนมีประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1 หากผูสอนทําอุปกรณในการเลนเกมเองจะสามารถควบคุมความถูกตองของเน้ือหา และความสวยงาม

ของช้ินงานได แตถาผูสอนตองการนําช้ินงานท่ีนักเรียนทํามาเปนสวนหน่ึงของอุปกรณเลนเกม ผูสอนตองมีอุปกรณเสริมไว ใน

กรณีท่ีนักเรียนทําช้ินงานมา แตมีความผิดพลาดในสวนของเน้ือหา  

  1.2 เมื่อนักเรียนเลนเกมเสร็จ ผูสอนและนักเรียนควรรวมกันสรุปความรูอีกครั้ง เพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

  2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูรวมกับเกม กับวิธีการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ  

  2.2 ควรมีจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมเขาไปเปนสวนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนกับวิชาอ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร 

  2.3 ควรมีการศึกษาผลการใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกมกับนักเรียนใน

ระดับช้ันอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบตางๆในรางการ

มนุษย หนวยระบบยอยอาหาร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสุมกลุมเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก การจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง ระบบตางๆในรางกายมนุษยโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโน
มติ แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมตมิีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร-ฟสิกส ในความรวมของคณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  
2 ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
3 ครูชํานาญการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the learning achievement in Mathayomsuksa 2 
fundamental science subject in the topic of human’s digestion system by using the inquiry instruction 
(5Es) applied with ideogram. The samples used in this study were 44 Mathayomsuksa 2/4 students of 
Woranari Chaloem School, Songkhla province, studying in the first semester of the academic year 2016. 
The sample group was acquired by the group random selection. The instruments used in the research 
consisted of the learning management of human’s digestion system by using the inquiry instruction (5Es) 
applied with ideogram, lesson plans and the learning achievement test. The statistics used to analyze the 
data of the study are the mean, standard deviation and t-test. The results of the research found that the 
Mathayomsuksa 2 students instructed by the inquiry instruction (5Es) applied with ideogram had higher 
learning achievement from the post-test than the leaning achievement from pre-test significantly at .05. 
Keywords: the inquiry instruction (5Es) applied with ideogram 
 

บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีความสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ท้ังใน
การดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลาน้ีลวนเปนผลความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผลคิดสรางสรรคคิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญ
ในการคนหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย และมีประจักษ
พยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-Based Society) 
ดังน้ันทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยีท่ีมนุษย
สรางสรรค สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน
ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควา และสรางองคความรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรม
ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 92) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเนนท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยกําหนดใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีความรักชาติ และมีจิตสานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม
ซึ่งจะสอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียนท้ัง  5  ประการคือ  ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหาความสามารถในการใช ทักษะชี วิต    และความสามารถในการใช เทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 3-4 ) การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใหแนวคิดดานการจัดกระบวนการเรียนรูวา วิทยาศาสตรชวยใหพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล 
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนควาหาความรู และสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการ สืบ
เสาะหาความรูและแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ันมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี
หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 1) 
 เปาหมายหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามมาตรฐานการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐานสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดไวดังตอไปน้ี เพ่ือเขาใจหลักการทฤษฎีท่ีเปน
พ้ืนฐานในวิทยาศาสตร เขาใจขอบเขตธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตร มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควา คิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ ทักษะการ
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สื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจและตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน พรอมท้ังนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต เปนคนมีจิตวิทยาศาสตรมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน พบวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังใชวิธีการสอน
แบบเดิม โดยเนนการอธิบาย การทองจํา และมีครูเปนผูถายทอดความรูใหกับผูเรียนทําใหผูเรียนขาดความเขาใจในเรื่องท่ี
เรียนรูอยางแทจริง ซึ่งการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการสอนท่ีเนนความสําคัญท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอยางแทจริงโดยใหผูเรียนคนควา ใชความรูความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองดวยกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรพยายามหาขอสรุปจนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีศึกษา มี
คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ครูผูสอนตองสนับสนุนช้ีแนะชวยเหลือ ตลอดจนแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอน 
การสืบเสาะหาความรู คือการคนหาความรูเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยการพินิจพิจารณาอยางถ่ีถวนดวยการสํารวจ ตรวจสอบ
ดวยการวิจัย เพ่ือใหไดมาซึ่งความเปนจริงและจะตองอยูภายใตการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรซึ่งตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระวิทยาศาสตรไดใหแนวทางการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยมี
ข้ันตอนการสอนเปน 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู ข้ัน
ประเมินผลโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนในตัว
นักเรียนได ซึ่งครูสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนได
ตลอดเวลาในทุกระดับช้ันเรียน เตรียมกิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ใชกระบวนการท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห 
เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน (แสงสุรีพร ศรีผา. 2554: 36) สงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ตลอดจนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระท่ีเรียน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 จากการศึกษาสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ํา พบวาสาเหตุท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือ 
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหาดวยตนเองซึ่งตองศึกษาและ
หาวิธีท่ีจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 จากเอกสารท่ีเก่ียวของและสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาคนความีความตระหนักถึงสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการสงเสริมความรูทักษะทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง เรื่องระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร ในภาคเรียนท่ี 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชผังมโนมติ 
เพ่ือพัฒนาความรูของนักเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหาดวยตนเอง 
การจับประเด็นใจความสําคัญ และการปฏิบัติอยางมีระบบข้ันตอน นําไปสูความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
นอกจากน้ียังทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไมรูสึกเบ่ือท่ีจะเรียนรู และยังแสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองพรอมท้ัง
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวย 

ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกระบวนการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  รวมกับผังมโนมต ิ

วิธีดําเนินการวิจัย 
แผนแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบเตรียมการวิจัย (Pre – Experrimental Research) แบบกลุมเดียวมีการวัดกอน

และหลังทดลอง (One group pretest posttest design) โดยมกีารวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนหลังจากน้ันทําการทดลองโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติและวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียน 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา      กลุมตัวอยาง 
ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน ได
จากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  รวมกับแผนผังมโนมติ  จํานวน 1 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร  เรื่องระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ  
เพ่ือใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
 วิธีการเก็บขอมูล ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร จากน้ันดําเนินการสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
รวมกับแผนผังมโนมติ หลังจากการทดลองใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบตางๆในรางกาย
มนุษย หนวยระบบยอยอาหาร ฉบับเดิม  
 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  รวมกับแผนผังมโนมติ กอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหคาเฉลี่ย 
( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบตางๆในรางกาย
มนุษย หนวยระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติ สรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวย
ระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  รวมกับผังมโนมติ มีความแตกตางกัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบตางๆในรางกายมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร 
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวร
นารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อภิปรายผลไดดังน้ี 

 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา โดยภาพรวมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมี
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คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 5.43 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.25 คะแนนหลังเรียนเทากับ 9.81 คะแนน 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.21 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คะแนน และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ท่ีตั้งไว 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของทิฆัมพร  ยุทธเสรี (2550: 65) ไดศึกษา ผลการเรียนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน เรื่อง 
วัสดุและสมบัติของวัสดุ ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวานักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 สอดคลองกับผลการศึกษาของ     
ชญาการฑ  พิพัฒนสุข (2550: 62-63) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หนวยท่ี 1 เรื่อง ทองถ่ินของเรา โดยใชเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู 5E พบวา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุไรวรรณ ปานีสงค (2560 : 143) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตร ท่ี
เรียนแบบแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการแสวงหา
ความรูท่ีจะชวยใหนักเรียนไดคนพบความรู ความจริงตางๆดวยตนเอง พยายามหาคําตอบโดยการสํารวจขอมูลตางๆ อยาง
อิสระ มีการสรุป และแกปญหาดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรูคงทน และถายโยงการเรียนรูไดเน่ืองจากนักเรียนไดคนควา
ดวยตนเอง จึงทําใหจําไดแมนยํา และสามารถนําไปใชในสถานการณใหมได อีกท้ังนักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม มีโอกาส
ไดรวมมือกัน ในแตละกลุมไดเปนผูอธิบายความรูในกลุมของตนเองไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการเรียนรูเปน
กันเอง ไมเครงเครียด เกิดความสนุกสนานในการเรียนทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 ผลจากการศึกษาคนควาในครั้งน้ียืนยันไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
(5E)  รวมกับผังมโนมต ิเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีข้ันตอน ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ กระตุน
ใหนักเรียนมีความอยากรู อยากเรียน และเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมคิดแกปญหา  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
และรูจักจับใจความสวนสําคัญในเรื่องตางๆ ใชสื่อการเรียน อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมและระหวางกลุม 
สงเสริมกระบวนการคิด การสังเกต การจัดกระทําขอมูลและการสื่อความหมาย ฝกการสืบคนรวบรวมขอมูล การลงขอวินิจฉัย
และการพยากรณดวยวิธีการตางๆจากแหลงเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดทักษะการสืบคน เสาะแสวงหาความรูอยางเปนระบบ มี
ความสนุกสนานในการเรียนรู สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนไดจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนํากระบวนการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ไปใชรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆในช้ันเรียน
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรยีน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) กับการเรยีนรูดวยวิธีอ่ืนๆท่ีนาสนใจ 
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บทคัดยอ 
 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง งานวิจัยเรื่องน้ีเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชตามทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) ซึ่งกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองคนควา เสาะหาความรู จนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีข้ึน จดจําและ
เขาใจเน้ือหาไดเร็ว การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการ
ดํารงชีวิต โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรังภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชนิด คือ 1) 
แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับ
การดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เวลาเรียน 17 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 60 ขอท่ีมีความยากงาย (P) ตั้งแต 0.2-0.8 มีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป และมีคาความเช่ือมั่นขอสอบท้ัง
ฉบับเทากับ 0.79 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช
คา t-test ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังน้ีนักเรียนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับ
การดํารงชีวิต ผานเกณฑรอยละ 70   ของคะแนนเต็ม หลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการ
สรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 

ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน เพ่ือผูเรียนไดศึกษาและบรรลุตรงตามจุดมุงหมาย ท้ังเปนแนวทางให 
ครูผูสอนนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  แผนท่ีความคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
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Abstract 
 This article is part of the research Achievement in Learning Science Subject on Food and Living 
Using the 5E with the Mind Mapping Instructional Model of Mathayomsuksa 2 Students at Wichienmatu 
School, Trang Province. This research is the knowledge management process using the 5E in conjunction 
with the Mind Mapping is a teaching model based on the theory of Constructivism, which warrants the 
learners to search, explore, investigate and research in various ways.  The students can learn better, 
memorize and understand the learning content faster with solid motivation and positive attitude to study.  
Learners are creative, able to connect the knowledge, realize the principle of recognition and fully 
understand the content.  The purpose of this research is to enhance the learners’ achievement in 
learning science subject on food and living using the 5E and Mind Mapping instructional models.  They 
were selected by Cluster Random Sampling.  The instruments used in this research were 2 types: 1) 
Learning management plans for the 5E instructional model, together with Mind Mapping instructional 
plans on food and Life for students of Mathayomsuksa 2, 17 lessons of 1 learning unit; 2) A science 
learning achievement test on food and living for Mathayomsuksa 2 students: a 4-multiple choice test with 
60 items showing the difficulty index (P) ranging from 0.2-0.8, the discriminatory power (B) ranging from 0.2 
and above, and the reliability of the test is 0.79.  The data were analyzed using such statistics as 
percentage, mean, standard deviation and t-test.  The results of the study were as follows: The learners 
showed 83.33% of academic achievement in the science subject, with capability to pass the 70% criterion 
of the full score.  In addition, there is a .01 significant difference in the level of knowledge and 
understanding between the two groups after the students have undergone the 5E together with Mind 
Mapping instructional models for learning a science subject on food and living.  In summary, the learning 
management using the 5E in conjunction with the Mind Mapping instructional models is effective and 
appropriate and can be used in teaching and learning so that students are able to study and achieve the 
intended purpose.  It can be used as a guideline for teachers in developing effective teaching and learning 
in other subjects.  
Keywords:  5E, Mind Mapping, learning achievement in science subject 
 

บทนํา 
 โลกในยุคปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
จึงเปนยุคของสังคมแหงความรู  ท่ีความรู และภูมิปญญาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญท่ีเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา
ประเทศ การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหประเทศเขาสูศตวรรษใหมไดอยางมั่นคง คุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งท่ีตองตระหนัก (วัลลี ศัตยาศัย, 2547) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง  ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ช้ีใหเห็น
ถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทันกัน 
ใหมีความพรอมทางดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 คือมุ
งพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีความรูและทักษะ
พ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจํา  เปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุง เนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนรูวิทยา
ศาสตรเปนการเรียนรู ตลอดชีวิตเน่ืองจากความรู วิทยาศาสตรเปนเรื่องราวเก่ียวกับโลกธรรมชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทุกคนจึงตองเรียนรูเพ่ือนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนรู        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประการหน่ึงคือ “เพ่ือให
เขาใจหลักการ ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร” ซึ่งก็หมายถึงผูเรียนจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร นักเรียน
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ก็จะสามารถเช่ือมโยงความรูน้ีไปใชในดาน    ตาง ๆ ไมวาจะเปนชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต
อวิทยาศาสตรได 
 การคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแก     ปญหาท่ี
ถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตั้งคําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิด หาวิธีการแกปญหาไดเอง และสามารถนําการแก
ปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดยิ่งทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) 5Es การสืบเสาะหาความรู เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีใชตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกลาวไววาเปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมายจึงจะ
สามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถาน
การณใดๆ มาเผชิญหนา บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) ในข้ันการ
ประเมินผล (Evaluation) นักเรียนตองตอบคําถามปลายเปดโดยใชการสังเกต หลักฐานและคําอธิบายท่ียอมรับมาแลว 
แสดงออกถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือทักษะ ประเมินความกาวหนาหรือความรูดวยตนเอง และถาม
คําถามท่ีเก่ียวของเพ่ือสงเสริมใหมีการสํารวจตรวจสอบตอไป (BSCS, 1997)ดังน้ันการทําใหข้ันการประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ยอมตองมีการหาวิธีการปรับเปลี่ยนใหทันกับสถานการณใหมๆ และงายตอการ   เขาใจมากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีเราเคยใช
วิธีการสอนหรือการเรียนในข้ันน้ีแบบการเขียนจดบันทึกถึงความรู ความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือทักษะแบบเป
นบรรทัด ใชปากกาหรือดินสอสีเดียว มาเขียนบันทึก มาเปลี่ยน       เปนการใชดวยคําท่ีเปนกุญแจ ภาพ สัญลักษณแบบแผ
รัศมีออกรอบๆศูนยกลาง และใชสีสัน ซึ่งตอมาพบวา วิธีการน้ีเมื่อนําไปใชกับวิธีการอ่ืน ทําใหสามารถจัดลําดับการใชชีวิตสวน
ตัวและชีวิตงานไดงายข้ึนดวยเชน ใชในการวางแผนวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและชวยจํา ฯลฯ ท่ีเรียกวา Mind Mapping 
โทนีบูซาน (Tony Buzan, 1991) กลาววาธรรมชาติของ Mind Mapping น้ันสามารถเช่ือมโยงแนบแนนกับการทํางานของ
หัวคิด และยังสามารถนําไปใชกับแทบทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิด การฟนความจํา การวางแผนหรือการใชความคิด      
สรางสรรค 
 สภาพปญหาของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผู
เรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 และเมื่อมาทําการวิเคราะหถึงเน้ือหาของบทเรียนแตละ
เรื่องน้ัน พบวา อาหารกับการดํารงชีวิตน้ัน เปนบทเรียนท่ีนักเรียนไมเขาใจมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ อาจเป
นเพราะเน้ือหาในเรื่องดังกลาวเปนนามธรรมเขาใจไดยาก มองไมเห็นภาพตองใชจินตนาการในการเรียนรู หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนการสอนยังเปนแบบบรรยาย ไมไดปฏิบัติทดลอง สงผลใหนักเรียนยังไมสามารถคิดเปนทําเป
นและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันไดดวยตนเอง 
 จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจวาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ร
วมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) สามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน เป
นการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนและสงผลตอการเรียนรูในเน้ือหาตอไปไดดียิ่งข้ึน และ เปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจท่ีจะ
นําแนวคิดและวิธีการท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต  โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 122 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/4  โรงเรียนวิเชียรมาตุอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน ไดมาโดย
การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ีแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
(5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวมขอมูลมีข้ันตอนตอไปน้ี 
 1. ข้ันเตรียมกอนการทดลอง 
   1.1 ทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียร
มาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
   1.2 กําหนดระยะเวลาท่ีใชทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาในการทดลอง 6 
สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 17 คาบ 
 2. ข้ันดําเนินการทดลอง 
   2.1 ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวม
กับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตกลุ
มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใชเวลาทดลองท้ังสิ้น 17 คาบ 
   2.2 นําข อสอบท่ีผ านการพิจารณาจากผู  เ ช่ียวชาญแลวจํานวน 60 ขอมาพิมพเป น 
แบบทดสอบแลวนําไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวน 40 คน ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว 
จากน้ันนําผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอสอบ 
   2,3  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการตรวจสอบ และแกไขแลวไปจัดพิมพเพ่ือใชเปน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพ่ือใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
   2.4  เมื่อเริ่มการทดลองใหนักเรียนทําแบบทดสอบ (Pre-test) และสิ้นสุดการทดลองแลว จึงใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียนรูพรอมกันท้ังหมด ในวันสุดทายของการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Post-test) ใชเวลาในการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 ช่ัวโมง 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหคือ  
  1. สถิติพ้ืนฐาน ดังน้ีโดยการหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความถ่ีรอยละ 
  2. สถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังน้ีโดยการหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดย
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) การหาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
หาคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชวิธีของเบรนแนน (Brennan) และหาคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชสูตร 
KR-20  
   3. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกันเพ่ือ โดยใช t-test  แบบ Dependent Samples  
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สรุปผลการวิจัย 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนพบวา นักเรียนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
อาหารกับการดํารงชีวิต ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม หลังการจัดการเรียนรูแบบ     สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ร
วมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 ตอนท่ี 1 คะแนนทดสอบกอนการจัดการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 36 คนมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.03 คะแนน และ
หลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับ
การดํารงชีวิต ของนักเรียนจํานวน 36 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 46.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 1   
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

ผลการทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D.  T 

กอนเรียน 36 60 27.03 1.05 
-22.89** 

หลังเรียน 36 60 46.06 1.22 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 ตอนท่ี 2 นักเรียนท่ีมีผลคะแนนสอบผานเกณฑ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และนักเรียนท่ีมีผลคะแนน
สอบไมผานเกณฑ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.67 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ดังแสดงในตารางท่ี 2 แสดงการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาสตร  เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 
 

จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลคะแนนท่ีผานเกณฑ รอยละ 70 
t-test 

(One-Sample 
Test) 

Sig. 
จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ 

(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

(P) 

จํานวนนักเรียนท่ี
ไมผานเกณฑ 

(คน) 

คิดเปนรอย
ละ (P) 

36 30 83.33 6 16.67 0.874 .001** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

อภิปรายผล 
 จากการทดลองสามารถอภิปรายผลไดดังน้ีนักเรียนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
อาหารกับการดํารงชีวิตผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม หลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวม
กับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับการศึกษาของทิศนา แขม
มณี (2548) ไดกลาวถึงการเขียนแผนผังความคิดไววา ผังความคิดเปนผังท่ีแสดงความสัมพันธของสาระหรือความคิดตางๆให
เห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใชเสน คํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง สีเครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพแสดง
ความหมายและเช่ือมโยงของความคิดหรือสาระน้ันๆ โดยเขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกไปเปนค
วามคิดยอยๆจะใช สัญลักษณเปนตัวแทนความหมายของความคิดและความรูสึกตางๆ ได แลวสรางผังความคิดใหสมบูรณตาม
ความ  เขาใจของตนสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉรา อินทรนอย (2555) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเศรษฐศาสตรท่ีใช
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนท่ีความคิด  (Mind Mapping) 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping) ท่ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ึนน้ันมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
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 1. การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายทําใหผูเรียนมีความสนุก อยากท่ีจะเรียนมากข้ึน เปดใจท่ีจะเรียนรูมากข้ึน การใชวิธี
สอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ทําใหมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน 
 2. การใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) สงเสริมใหนักเรียน
ใชความคิดและสติปญญาของตัวเองอยางมีอิสระ ทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผลไมเช่ืออะไร   งาย ๆ โดยท่ีไมตรวจ
สอบกอนมีสวนรวมในการเรียน และมีการอภิปรายรวมกันผูเรียนคนอ่ืนทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
 3. การสราง Mind Mapping ดวยตนเองทําใหผูเรียนเหน็ภาพรวม จุดสําคัญและความเช่ือมโยงของเน้ือหา มีความ
เปนอิสระและงายตอการจดจําจนเกิดความเขาใจในเน้ือหาน้ันๆ มากข้ึน และไดคิดสรางสรรคทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญ
ขององคความรูและช้ินงานท่ีจัดทําดวยตนเอง 
 ดังน้ัน วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) จึงมีประโยชน
มากตอผูเรียน ผูสอนและวงการศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีข้ึน จดจําและเขาใจเน้ือหาไดเร็ว สรางแรงจูงใจไดดี สรางเจต
คติท่ีดีในการเรียน ผูเรียนมีการคิดริเริ่มสรางสรรค   คิดเช่ือมโยงองคความรู มีหลักการจําและเขาใจในเน้ือหาเรื่องอาหารกับ
การดํารงชีวิต ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 คือ 
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหครูจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ทําใหนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการสราง
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องอาหารกับการดํารงชีวิต    มีความรูเรื่อง อาหาร
และสารอาหาร ความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย และการเลือกบริโภคอาหาร เหมาะสมท่ีจะนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวคิดในการนําวิธีการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
(5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. การพัฒนาวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผน
ท่ีความคิด (Mind Mapping) ผูพัฒนาจะตองศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายเลือกใชใหเหมาะสมกับเน้ือหา วัย
ของผูเรียน กิจกรรมและวัตถุประสงคเน่ืองจากการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) มีการจํากัดการสรางในนักเรียนท่ีมี
ทักษะและเช่ียวชาญ เขาใจ การสรางแผนท่ีตวามคิด (Mind Mapping) 
 2. การเลือกวิธีการสอน ผูวิจัยจะตองศึกษาความแตกตางระหวางผูเรียนและเลือกวิธีการสอนอยางเหมาะสม เพ่ือให
วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 3. ควรแนะนําใหผูเรียนศึกษาเน้ือหา และทบทวนเน้ือหาท่ีสรุปดวยแผนท่ีความคิด (Mind Mapping )  ดวยตนเอง
ได 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจเพ่ือวัดคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
             2. การจัดการสอนรวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เหมาะสําหรับนักเรียนระดับสูงไมเหมาะสม
กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
  3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด 
(Mind Mapping) กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลัง
การจัดการเรียนรู 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ กับเกณฑรอยละ 60 2) ศึกษาความพึง
พอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีเรียนในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 MAT 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัด  การเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติที (t-test   one sample group) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง 
เศษสวน อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร, เศษสวน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) compare mathematics achievement on Fraction using 4 
MAT model for grade 7 students at Hatyaiwittayalai 2 School with 60%. and 2) Study the students' 
satisfaction with 4 MAT model on Fraction for grade 7 students at Hatyaiwittayalai 2 School. 
 The sample comprised of 46 Grade 7 students 1/5 Students at Hatyaiwittayalai 2 School, Songkhla 
province in the 2nd semester of the academic year 2017 it was purposive sampling. Research instruments 
included 1) Thai Mathematics learning management plan on Fraction using 4 MAT model. ,2) post learning 
achievement tests in Mathematics on Fraction, and 3)Satisfaction evaluation form 4 MAT model on 
Fractions. Research data were analyzed in terms of mean, standard deviation and t – testone sample 
group. 
 The research results showed that the mathematics achievement on Fractions using 4 MAT model 
for grade 7 students at Hatyaiwittayalai 2 School was statistically higher than the 60% at the .05 level of 
significantly. And the students' satisfaction using4MAT model on Fractions for grade 7 students at 
Hatyaiwittayalai 2, were at the high level. 

Keywords : 4MAT model, Mathematics achievement, Fraction 

บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร   สาเหตุอาจเกิด
จากตัวผูเรียนมีปญหาดานเน้ือหา ผูเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตรหรืออาจเกิดจากผูสอนท่ีมักจะเนนแตเน้ือหาและใชวิธีการ
สอนท่ีไมหลากหลายจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายและไมสนใจการเรียน   ดังน้ันครูผูสอนจึงควรเตรียมการสอน มี
จิตวิทยาการเรียนรู รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล และมีวิธีการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหม 
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย ๒ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไมดีเทาท่ีควร เน่ืองมาจากนักเรียนสวนใหญไมชอบ
วิชาคณิตศาสตร และการเรียนรูของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก เชน นักเรียนบางคนชอบเรียนรูดวยตนเอง บาง
คนชอบทํากิจกรรมกลุม บางคนชอบเลนเกม ฯลฯ ทําใหบางคาบครูตองหากิจกรรมเสริมใหนักเรียน แตเน่ืองดวยเวลาเรียนท่ี
ไมพอ สงผลใหครูจัดการเรียนการสอนในดานเน้ือหาไมทันจําเปนตองตัดกิจกรรมเสริมบางคาบออกไป ทําใหการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ีผานมาเปนการเนนแตเน้ือหาท่ีเรียน และการเรียนการสอนคณิตศาสตรสวนใหญจะพัฒนาเฉพาะสมองซีกซาย 
แตความสามารถในการคิดจะพัฒนาไดเต็มท่ีก็ตอเมื่อผูเรียนไดพัฒนาสมองทุกสวน (ปริญญา  สองสีดา. 2550 : 2 ; อางอิงจาก 
ดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา. 2538 : 1) และกระบวนการเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเรียนใชสมองท้ังสองซีกอยางสมดุลจะเปนผลทําให
ผูเรียนมีความสุข อารมณดี อยูในสภาวะผอนคลาย มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค (ปริญญา  สองสีดา. 2550 : 2 ; 
อางอิงจากวิชัย  วงใหญ. 2543 : 35) ดังน้ันวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนาสมองซีกขวาและสมองซีกซาย
สลับกันไปมาคือวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และเปนการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนกับการพัฒนาสมองท้ังซีกซายและซีกขวาอยาง
สมดุล เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด  และเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแต
ละคน กิจกรรมการเรียนรูจะตองสนองใหผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันไดเรียนรูอยางมีความสุข โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ผูเรียนท้ัง 4 แบบ คือ ผูเรียนท่ีใชจินตนาการเปนหลัก ผูเรียนท่ีใชการวิเคราะหและเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนท่ีใช
ประสาทสัมผัสและสามัญสํานึกเปนหลัก และผูเรียนท่ีใชการคนพบแบบพลวัตและการคนพบดวยตนเองเปนหลัก ซึ่งการ
จัดการเรียนรูในแตละครั้งผูเรียนและครูจะตองมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา และทักษะท่ีสําคัญในการปฏิสัมพันธก็คือการฟง 
พูด อาน เขียน 
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ กับเกณฑรอยละ 60 ซึ่งเปนเน้ือหาท่ีมี
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ความเหมาะและเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และการจัดการเรียนรูครั้งน้ีนาจะสงผลใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวน  โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยตามแผนภาพ
ดังน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ กับเกณฑรอยละ 60  
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เน้ือหาท่ีใชใน
การวิจัย และตัวแปรท่ีศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

การจัดการเรยีนรูแบบ4 MAT เรื่องเศษสวน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
เรื่อง เศษสวน  

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรู 
แบบ 4 MAT 

1.ข้ันสรางคุณคาและประสบการณ 

2.ข้ันวิเคราะหประสบการณ 

3.ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 

4.ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 

8.ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับผูอ่ืน 

5.ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบแนวคดิท่ีกําหนด 

6.ข้ันสรางช้ินงานเพ่ือสะทอนความเปนตนเอง 

7.ข้ันวิเคราะหคณุคาและการประยุกตใช 
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1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ีเรียนในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร 2  จํานวน 3 หองเรียน คือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/5, 1/8 และ 1/12 รวมท้ังสิ้น 134 คน   

1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุ มตั วอย าง ท่ี ใช ในการวิจั ยครั้ ง น้ี  คื อ นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาป ท่ี  1/5 ภาคเรี ยน ท่ี  2                                 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาท่ีเรียนในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร 2 
รวมท้ังสิ้น 46 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

2.เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระการเรียนรูพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เศษสวน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท). กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ไดแก  รูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบ 4 MAT 
ตัวแปรตาม    ไดแก  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรือ่ง เศษสวนโดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ 

4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั ๒ 
                          2. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1) แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT จํานวน 4 แผน ท้ังหมด 8 คาบ คาบละ 50 นาที 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวนเปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน 
2.การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

1) แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเศษสวนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
โดยกําหนดเน้ือหาเศษสวนจํานวน 4 เรื่อง ไดแก เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน การบวกเศษสวนการลบเศษสวนการ
คูณและการหารเศษสวน จากหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
เลม 2 เรื่องทศนิยมและเศษสวน และสรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที จากน้ันนํา
แผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และพิจารณาจํานวน 3 คน และดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน เปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งศึกษาสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รายปในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน และทําตารางวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือสรางแบบทดสอบจํานวน 30 ขอตาม
จุดประสงคการเรียนรู และนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.5 –1.00  ไดขอสอบท่ีผานเกณฑจํานวน 30 ขอ และนําแบบทดสอบท่ีแกไขปรับปรุง
ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try – Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 18 คน   เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบรายขอ โดยใชประแกรม
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วิเคราะหขอสอบ คาความยากงาย (p) อยูระหวาง .50 – .89 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง -.13 – .88 และหาคา                  
ความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอรริชารดสัน เทากับ .762 จากน้ันนําแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด
จํานวน 20 ขอไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน 

 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ซึ่งศึกษาทฤษฎีเน้ือหาสาระ 
แนวคิด และเทคนิคการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสือและเอกสารตางๆ จากน้ันสรางแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ท่ีสรางตามวิธี
ของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งถามในประเด็นบรรยากาศในการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนท่ีไดรับจากการ
รวมกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 15 ขอ และตอนท่ี 2 เปนแบบปลายเปด เพ่ือระบุปญหาและขอเสนอแนะจากน้ันนําแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไปเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาดานความเหมาะสมของขอคําถาม ภาษาท่ีใช 
และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ และนําแบบประเมินความพึงพอใจมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา 
IOC ระหวาง  0.5 –1.00 ไดขอคําถามท่ีผานเกณฑจํานวน 15 ขอ และนําแบบประเมินความพึงพอใจมาจัดทําเปนฉบับท่ีสมบูรณ  
เพ่ือนําไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 วัดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT เรื่อง เศษสวน 

3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
1) เตรียมความพรอมใหกับกลุมตัวอยาง โดยกอนสอนผู วิจัยไดช้ีแจงวิธีการเรียนการสอน เรื่อง เศษสวน ดวย

กระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ท่ีแบงออกเปน 8 ข้ันตอน 
 2) ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบดวย เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน 2 คาบ 
การบวกเศษสวน 2 คาบ การลบเศษสวน 2 คาบ การคูณและการหารเศษสวน 2 คาบ 
 3) ผูวิจัยตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ซึ่งแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 
จํานวน 20 ขอ ใหคะแนนขอท่ีถูก 1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน รวม 20 คะแนน 
จากน้ันนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 
 4) เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวั ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 
คะแนน จํานวน 1 คาบ 
 5) ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

4.การวิเคราะหขอมูล 
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4 MAT 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ กับเกณฑรอยละ 60 ดวยการทดสอบสถิติที (t-test one 
sample group) 
 4.2 วิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ของนักเรียน                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ โดยการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมลู สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เรื่อง เศษสวน อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรปูแบบการจดัการเรยีนรูแบบ 4 MAT 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว และจากการหาคาคะแนนในการทําแบบทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ซึ่งตองไดคะแนน
มากกวา 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จึงจะผานเกณฑ รอยละ 60 ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 
13.06 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.30 ซึ่งผานเกณฑ  รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวามีนักเรียน 29 
คน จากท้ังหมด 46 คน คิดเปนรอยละ 63.04 ท่ีมีคะแนนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ไดรับการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเปนข้ันตอนท้ังหมด 8 ข้ันตอนซึ่งเนน    
ความแตกตางระหวางผูเรียนเปนสําคัญ จึงสงผลใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามความถนัด เชน เลนเกม วาดภาพระบายสี และ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของปริญญา สองสีดา (2550: 79) ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เรื่องทศนิยมและเศษสวน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 สูงกวากอนไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT และสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
รูปแบบการสอนในแตละข้ันตอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพ่ือตอบสนองตอการเรียนรูท่ีแตกตางกันของ
ผูเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามความถนัดและตามความสามารถของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
เนาวรัตน โตประศรี (2554 : 59) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา 1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT พบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง              
การเรียนของนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 76.87 และมีนักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน 27 คน จากจํานวนนักเรียน
ท้ังหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 77.14 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง  คะแนนเฉลี่ยและจํานวน
นักเรียน และ 2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับมาก 
 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ มีความพึงพอใจตอตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT เรื่อง เศษสวน อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ นาวารี (2559 : 118) การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับชุดการเรียนรู  ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนรูโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับชุดการเรียนรู มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พัชรี เพียรชนะ (2555 : 145) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม TAI      
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ระบบจํานวนเต็ม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  มีความพึงพอใจ
ตออยูในระดับมากท่ีสุด เพราะกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ 4 MAT ทําใหผูเรียนได

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             285 
 
เรียนรูกระบวนการทํางานกลุม มีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน และผูเรียนไมอายท่ีจะซักถาม สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหาท่ีเรียน และเน้ือหาท่ีเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวันได 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.ครูตองทําความเขาใจข้ันตอนการสอนท้ัง 8 ข้ันตอนเปนอยางดีมีความอดทนในการรอฟงนักเรยีน แสดงความ
คิดเห็น ใสใจนักเรียน และใหคําช้ีแนะอยางท่ัวถึง 
 2.การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ครูควรสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และกลาแสดงออก ดวยการ
เสรมิแรงทางบวกใหกับนักเรียน เชน การกลาวชมเชยคนท่ีออกมานําเสนอ หรือการใหรางวัล 
 3.ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง กิจกรรมบางกิจกรรมตองใชเวลาคอนขางมาก ครคูวรจัดสรรเวลาให
เหมาะสมกับแตละกิจกรรม 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ควรทําการศึกษาการจัดการเรยีนรูรูปแบบ 4 MAT กับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืน ๆ หรือประยกุตใชกับ
ระดับช้ันอ่ืน ๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 
 2.ควรทําการศึกษาการจัดการเรยีนรูรูปแบบ 4 MAT ควบคูกับรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือใหการจัดการเรยีนรูมี
ความสมบูรณ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกนักเรียนสูงสุดพรอมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง  ระยะเวลาในการ

ทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง

การอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย  

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบคา (t-test) ผลการวิจัยพบวา 

ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL 

Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ : การอานจับใจความภาษาไทย  เทคนิค KWL Plus  

 

Abstract 

 This research aim to compare students' ability of reading comprehension in Thai for students who 

are study in Mathayomsuksa 2 before and after learning by using KWL Plus. The samples used in this 

research were the Mathayomsuksa 2/1 students in the second semester, the academic year 2017 at 

Municipal 3 school (Sopon Pittaya Kunanusorn), Hat Yai district, Songkhla province. The amount 40 people 

was selected by purposive sampling. This research was experimental research. The period of time for 

experimenting were 4 weeks and experiment 2 times per week, so the total were 8 times. The tools used 

in the research included learning plans for reading comprehension by using KWL Plus and reading 

comprehension test. The data were analyzed by mean, standard deviation, percentage, and t-test 

dependent. From the research discovered that the ability of reading comprehension in Thai of students 

who are study in Mathayomsuksa 2 after learning by using KWL Plus technique was higher than before the 

learning at the .05 level of significance. 

Keywords : Reading Comprehension, KWL Plus Techniques 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             287 
 

บทนํา 

 การอาน เปนทักษะสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษา การแสวงหาความรูตางๆ อันนําไปสูการพัฒนาความรู 

ความสามารถ ประสบการณ พฤติกรรม และทัศนคติ ทําใหคนเรามีความเจริญงอกงามทางวุฒิปญญา  ชวยสงเสริมใหเกิด

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตวิญญาณของผูอานใหเปนไปในทางท่ีดีงามสามารถพัฒนาตนใหเปนประโยชน

ตอสวนรวมไดเปนอยางดี (พนิตนันท บุญพามี. 2542 : 3) นอกจากน้ี การอานยังสามารถพัฒนาฝมือมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดข้ึีนอีกดวย ผูรับสารจะไดรับประโยชนจากการอานเต็มท่ี ถาผูรับสารสามารถรับสารท่ีผูสงสารสงใหอานอยางครบถวนและ

ถูกตอง ดังน้ันการอานแตละครั้งผูอานจะตองมีความเขาใจในเรื่องท่ีอานและสามารถจับใจความเรื่องท่ีอานได (จุไรรัตน  

ลักษณะศิริ  และบาหยัน  อ่ิมสําราญ. 2547 : 42) การอานจับใจความมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยในสังคมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร เพราะการอานและฟงจะทําใหผูคนไดรับขาวสารขอมูลความรู และไดรับทราบ

ความเคลื่อนไหว ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ ของผูคนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) ท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการอาน 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการสื่อสารไดอยางถูกตอง ชัดเจนและ นําไปประยุกตใชในการแสวงหา

ความรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหอยูกับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียนอยางมีความสุข  

 จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาในการอานจับใจความภาษาไทย เน่ืองจาก

นักเรียนไมไดอานเรื่องอยางละเอียด และไมไดกําหนดจุดประสงคของการอาน สงผลใหนักเรียนไมสามารถระบุใจความสําคัญ

ของเรื่องท่ีอาน จุดมุงหมายของผูเขียน แนวคิดสําคัญของเรื่อง และประโยชนท่ีไดรับจากการอานได รวมถึงนักเรียนตั้งคําถาม 

ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานไมได ทําใหการอานของนักเรียนไมเกิดประสิทธิผล และหากนักเรียนไมไดรับการพัฒนา

ความสามารถอาจจะสงผลตอการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืน ๆ ดวย  ผูวิจัยมีความเห็นวาควรพัฒนาความสามารถดานการอานจับ

ใจความภาษาไทยของนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาแนวการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการอานจับใจความ พบวา การจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิค KWL Plus สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนได เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโดย

ใชเทคนิค KWL Plus เปนการกระตุนใหนักเรียนนําความรูท่ีมีไปตอยอดดวยการคนหาคําตอบจากการตั้งคําถามท่ีนักเรียนได

ตั้งไว (วัชรา  เลาเรียนดี. 2547 : 92-94) ฝกใหคิดเปนลําดับข้ันตอน ฝกใหรูจักถามตัวเอง รูจักใชความคิด และคิดในเรื่องท่ี

อาน พัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอาน จัดการกับสาระ

ความรูท่ีไดมาใหมตามความเขาใจของตนเองโดยการใชแผนภาพความคิดและเขียนสรุปเรื่องท่ีอานจากแผนภาพความคิด 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus มาพัฒนาความสามารถดานการอาน

จับใจความในการสอนรายวิชาภาษาไทย เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย ซึ่งถือวาเปนทักษะ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการอานในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เ พ่ือเปรียบเทียบความสามารถด านการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  2                 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย

ท่ีมีการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus กับกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One Group Pretest-

Posttest Design) โดยใชเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี  

 1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus จํานวน 4 แผน แผนละ 2 

ช่ัวโมง มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนี

ความสอดคลองเทากับ 1.00 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40-0.65 มีคาความยากงายตั้งแต 0.28-0.53 และมีคาความเช่ือมั่น

ของขอสอบท้ังฉบับเทากับ 0.87 

 การทดลองครั้งน้ีใชระยะเวลาท้ังหมด 4 สัปดาห โดยมีวิธีการทดลองดังน้ี 

 1. การเตรียมความพรอมโดยการฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แกนักเรียน

กลุมตัวอยาง ตลอดจนช้ีแจงการดําเนินการจัดการเรียนรู รูปแบบและวิธีการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 2. ทดสอบกอนจัดการเรียนรูกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดาน

การอานจับใจความภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เวลา 1 ช่ัวโมง  

 3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 

รวมเปนเวลา 8 ช่ัวโมง โดยใชเวลาเรียน 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง  

 4. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน

จับใจความภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับกอนการจัดการ

เรียนรู 

การจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus 

1. ข้ัน K (What we know) 

2. ข้ัน W (What we want to know) 

3. ข้ัน L (What we have learned) 

4. ข้ัน Mapping 

5. ข้ัน Summarizing 

ความสามารถดานการอานจับใจความ

ภาษาไทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  

1. การระบุใจความสําคญัของเรื่องท่ีอาน 

2. จุดมุงหมายของผูเขียน 

3. แนวคิดสําคัญของเรื่อง 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากการอาน 
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 5. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยกอนและหลังการ

จัดการเรียนรูไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 

KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  

    KWL Plus 
 

ความสามารถดานการอาน 

จับใจความภาษาไทย 

คะแนน

เต็ม 

กอนเรียน หลังเรียน t sig 

 S.D.  S.D. 

1. การระบุใจความสําคัญของ

เรื่องท่ีอาน 

10 3.95 1.04 4.75 1.10 5.73 .000 

2. การระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 3 0.70 0.65 1.70 0.69 8.42 .000 

3. การระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง 14 5.00 1.06 5.58 1.26 3.29 .000 

4. การระบุประโยชนท่ีไดรับจาก

เรื่องท่ีอาน 

3 0.88 0.61 2.05 0.64 11.68 .000 

รวม 30 10.53 3.58 14.08 4.53 15.13* .000 

* p  .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการ

จัดการเรียนรู (  = 14.08, S.D. = 4.53) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 10.53, S.D. = 3.58) โดยใชเทคนิค KWL Plus 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการอานจับใจความ

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถเปนรายดานท้ัง 4 ดาน ไดแก การระบุใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน การระบุ

จุดมุงหมายของผูเขียน การระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง และการระบุประโยชนท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอาน พบวา หลังการจัดการ

เรียนรูความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูในทุก ๆ ดาน ดังน้ี 

 1. การระบุใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน นักเรียนสามารถระบุใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานหลังการจัดการเรียนรู 

(  = 4.75, S.D. = 1.10) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 3.95, S.D. = 1.04) สังเกตไดจากกอนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนไมสามารถระบุใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได เน่ืองจากนักเรียนไมไดอานเรื่องอยางละเอียด ผูวิจัยจึงใหนักเรียน
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รวมกันระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน แลวจึงใหนักเรียนอานขอความแลวตอบ

คาํถาม และสามารถตั้งคําถามเพ่ิมเติมไดในขณะท่ีอาน เมื่อนักเรียนอานเสร็จจึงใหจัดประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากการอาน 

รวมถึงตรวจสอบวาตอบคําถามครบทุกขอหรือไม แลวใหแยกคําถามท่ียังหาคําตอบไมไดออกมา ทําใหนักเรียนไดอานขอความ

หรือเน้ือเรื่องอยางละเอียด ไดมีการตรวจสอบความเขาใจของเรื่องท่ีอานอยูตลอดเวลา สงผลใหนักเรียนไดอานเรื่องอยาง

ละเอียดข้ึน และสามารถระบุใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2545 : 95-96) ท่ี

กลาววา การประเมินวานักเรียนมีความเขาใจในเรื่องท่ีอานมากหรือนอยเพียงใดคือการใหนักเรียนเลาเรื่องหรือตอบคําถาม

จากเรื่องท่ีอาน 

 2. การระบุจุดมุงหมายของผูเขียน นักเรียนสามารถระบุจุดมุงหมายของผูเขียนหลังการจัดการเรียนรู (  = 1.70, 

S.D. = 0.69) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 0.70, S.D. = 0.65) สังเกตไดจากกอนการจัดการเรียนรู นักเรียนไมสามารถ

ระบุไดวาเรื่องท่ีนักเรียนอาน ผูเขียนตองการบอกอะไรแกผูอาน เชน ตองการตักเตือน ตองการสั่งสอน ตองการเชิญชวน 

ตองการโนมนาว หรือตองการตําหนิ เปนตน หรือนักเรียนไมสามารถบอกไดวาเรื่องท่ีอานผูเขียนมีลักษณะนํ้าเสียงในการเขียน

อยางไร เชน ประชดประชัน ช่ืนชม ไมพอใจ โกรธ ตัดพอตอวา หรือนอยใจ เปนตน เน่ืองจากนักเรียนขาดการเช่ือมโยง

เรื่องราวท่ีอานเขากับประสบการณเดิม จึงทําใหไมเขาใจจุดมุงหมายของผูเขียน ผูวิจัยจึงใหนักเรียนระดมความคิด อภิปราย 

และแสดงความคิดเห็นวานักเรียนมีความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีอานอยางไรบาง โดยใหนักเรียนระดมความคิด อภิปราย และแสดง

ความคิดเห็นจากหัวขอของเรื่องท่ีอานเพียงอยางเดียว ทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสามารถนําความรู 

ความรูสึก ประสบการณท่ีไดรับไปเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีอาน ทําใหนักเรียนสามารถระบุจุดมุงหมายของผูเขียนได สอดคลองกับ

ศิริพร  ลิมตระการ (2542 : 26) กลาวถึงการอานวาเปนกระบวนการทางความคิดท่ีผูอานใชความรูเก่ียวกับเน้ือหาท่ีมีอยูเดิม

เพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ดังน้ันถาผูอานมีความรูเดิมหรือความรูพ้ืนฐานอยูมากก็เขาใจเรื่องท่ีอานงายและรวดเร็ว 

 3. การระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง นักเรียนสามารถระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องหลังการจัดการเรียนรู (  = 5.58, 

S.D. = 1.26) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 5.00, S.D. = 1.06) สังเกตไดจากกอนการจัดการเรียนรู นักเรียนไมสามารถ

ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องท่ีอานได เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถจับใจความของเรื่องท่ีอานได คือไมสามารถตอบคําถามจาก

การอานไดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อใด เพราะอะไร จึงทําใหไมสามารถระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องได ดังน้ันผูวิจัยจึง

ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน แลวจึงใหนักเรียนอานเน้ือเรื่อง

แลวตอบคําถาม เมื่อนักเรยีนอานเสร็จจึงใหจัดประเภทของขอมูลท่ีไดรับจากการอาน แลวนํามาสรางแผนภาพความคิด และ

เขียนสรุปเรื่องหลังการอาน ทําใหนักเรียนไดฝกการจําแนกรายละเอียดของเน้ือหาแสดงความสัมพันธของเรื่องท่ีอานและบอก

จุดมุงหมายของผูเขียน สงผลใหนักเรียนสามารถระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องท่ีอานได  

 4. การระบุประโยชนท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอาน นักเรียนสามารถบอกประโยชนท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอานหลังการจัดการ

เรียนรู (  = 2.05, S.D. = 0.64) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 0.88, S.D. = 0.61) สังเกตไดจากกอนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนไมสามารถบอกประโยชนท่ีไดรับจากการอานได เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถระบุแนวคิดหลักของเรื่องได เมื่อไม

สามารถระบุแนวคิดหลักได จึงทําใหการบอกประโยชนท่ีไดรับจากเรื่องผิดพลาดไปดวย ผูวิจัยจึงใหนักเรียนสรางแผนภาพ

ความคิดและเขียนสรุปเรื่องหลังการอาน ทําใหนักเรียนไดจัดลําดับขอมูล ความรูและการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ี

ไดรับจากเรื่องท่ีอาน และการท่ีนักเรียนไดตอบคําถามจากการอานสงผลใหนักเรียนไดทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ไดมีการ

ตรวจสอบความรู ความเขาใจของตนตอเรื่องท่ีอาน ทําใหนักเรียนสามารถบอกประโยชนท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอานได  

 ท้ังน้ี ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อาจ

เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดฝกใชกระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ เน่ืองดวยนักเรียนไดมีการนําความรูเดิมท่ีมีอยูมาเช่ือมโยงกับความรูใหม โดยมีกรอบและแนวทางใหนักเรียนเช่ือมโยง

เน้ือหาเปนลําดับข้ันตอน (วัชรา  เลาเรียนดี. 2547 : 90-93) โดยเริ่มจากข้ัน K (What we know) คือ นักเรียนตรวจสอบ

ความรูพ้ืนฐานท่ีมีเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน ดวยการรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอท่ีครูเขียนใหบนกระดาน แลว
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ตั้งคําถาม เพ่ือคนหาความรูเดิมเก่ียวกับสิ่งท่ีนักเรียนรูมากอนจากเรื่องท่ีอาน แลวบันทึกลงในชอง K ข้ัน W (What we want 

to know) คอื นักเรียนตองการรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน โดยใหนักเรียนชวยกันตั้งคําถามแลวเขียนคําถามลงในชอง W โดย

ครูเปนผูใหคําแนะนําและรวมตั้งคําถามกับนักเรียน ซึ่งข้ันน้ีจะชวยกระตุนความคิดของนักเรียนวาตองการรูอะไรเพ่ิมเติมจาก

เรื่องท่ีอาน เพ่ือใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอานเรื่อง และข้ัน L (What we have learned) คือ นักเรียนเกิดการเรียนรู

อะไรบางจากเรื่องท่ีอาน ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากอาน จากน้ันครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการอานแลวบันทึก

ลงในชอง L ข้ันน้ีเปนการฝกนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนเกิดการตั้งคําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบจากเรื่องท่ีอาน ข้ัน 

Mapping คือ การสรางแผนภาพความคิด โดยครูอธิบายการสรางแผนภาพความคิด และใหนักเรียนเขียนแผนภาพความคิด

โดยเลือกขอมูลท่ีจําแนกรายละเอียดของเน้ือหาแสดงความสัมพันธของเรื่องท่ีอานและบอกจุดมุงหมายของผูเขียน เพ่ือฝกการ

จัดลําดับขอมูล ความรูและการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอาน และข้ันเขียนสรุปเรื่องหลังการอาน 

(Summarizing) เปนข้ันสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 การจัดการเรียนรู ครูตองคอยกระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมมาใชในการเช่ือมโยงเรื่องราวเพ่ือสราง

ความเขาใจในการอาน ทําใหนักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน  

  1.2 การจัดการเรียนรู ครูควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู เพ่ือการระดมความคิด ตั้ง

คําถาม ทําใหนักเรียนมีความคิดท่ีหลากหลายและกวางขวาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดของกันและกัน 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนอานอ่ืน ๆ เชน การอาน

แบบ PARONAMA การสอนอานโดยเทคนิค CIRC การสอนอานแบบ SQ3R การสอนอานแบบเนนมโนทัศน เปนตน  

  2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใชเทคนิค KWL Plus กับทักษะการอานอ่ืน ๆ เชน การอานตีความ การ

อานคิดวิเคราะห การอานประเมินคา เปนตน 
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บทคัดยอ 
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเรื่องการรู
คาจํานวน1-10 ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล
ปท่ี 2 โรงเรียนบานมวงพุม นักเรียนท้ังหมด 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 2 จํานวน 5 แผน และ
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในดานการรูคาจํานวน 1-10 ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางคณิตศาสตรเรื่องการรูคาจํานวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) และหาคาเฉลี่ย (x)̄ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบวา เด็ก

ปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา  1-10 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : กิจกรรมศิลปะสรางสรรค วัสดุธรรมชาติ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10ของเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
This article is part of the research. Creative arts activities from natural materials to develop basic skills in 
mathematics of khowing the value 1-10 for the early childhood. The purpose is to compare the basic 
mathematical skills of knowledge value 1-10. Pre-and post-creative children's art activities. Second Year 
Kindergarten Students, Banmungphum school, 40 students. The research instruments consisted of 5 
teaching plans for creative arts activities from natural materials to develop basic skills in mathematics. 
Secondary School Kindergarten and Mathematics Basic Skills Test in Knowledge the value 1-10. Data 
collection From the mathematics test on the knowledge of the value  1-10 of early childhood Pretest 

and Posttest, Data were analyzed by t-test, mean(x ̄), standard deviation (SD). Preschool children have 

basic skills in mathematics. After the creative activities of natural art materials was higher than before the 
experiment. Statistically significant at the .05 level 
Keywords : Creative Arts Activities, Natural material, Basic Skills in Mathematics of  knowing the Value 1-
10 for the early childhood 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีผลตอพัฒนาการของเด็กเพราะเด็กปฐมวัย
นับไดวาเปนทรัพยาการ และเปนอนาคตของชาติ ซึ่งมีความสําคัญตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การจัดการศึกษา
ใหแกเด็กจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางเสริม และพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตตามวัย  และเต็มศักยภาพท้ัง 4 ดาน อันไดแก ดาน
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนรูสิ่งตางๆ ใหแกเด็ก ความพรอม
ทางการเรียนรูของเด็กน้ันเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาไดโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมใหแกเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพศ วัย ความตองการ และความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กในวัยน้ีสมองกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับการสรางเสริมใหเจริญงอกงามครอบคลุมท้ังรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา และคณิตศาสตรการรูคาเปนความสามารถ
ทางสติปญญา เปนทักษะดานหน่ึงท่ีควรสงเสริมและจัดประสบการณใหกับเด็กเน่ืองจากคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความ
เก่ียวของกับการดํารงชีวิตประจําวัน ถามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นวาชีวิตเราเก่ียวของกับคณิตศาสตรมากมาย เริ่มตั้งแตเลขท่ี
บาน ทะเบียนบาน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซื้อขาย การคมนาคม และการติดตอสื่อสาร สิ่งเหลาน้ีลวนเก่ียวของ
กับคณิตศาสตรดวยท้ังสิ้น (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541: 2) คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสรางสรรคมนุษยให เปนผูมีความคิดอยางเปน
ระบบและมีเหตุผล มีสวนชวยใหบุคคลรูจักการคิดตามหลักตรรกวิทยา คิดอยางมีเหตุผลแสดงออกมาอยางมีระเบียบ สามารถ
วิเคราะหปญหาตางๆไดดีเพราะตัวเลขทําใหเราเห็นภาพรวมแบบบูรณาการทําใหเราสามารถแกปญหาได 

การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร จึงเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีจะสนับสนุนใหเด็กพัฒนาทาง

สติปญญาและสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็ก เมื่อไดรับการพัฒนาความคิดรวบยอดข้ันพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีถูก

วิธี การจัดกิจกรรมตองใหสอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กตองเรียนรูจากประสบการณตรงมากท่ีสุด ซึ่ง

จะมีผลตอการพัฒนาทักษะ ความคิดรวบยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูง และท่ีสําคัญเด็กจะไดนําความรูท่ีไดเปน

พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในปจจุบันและในอนาคต ไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบศิลปะสรางสรรค พบวาศิลปะ สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรได โดยการนําความรูท่ีไดรับ

มาเปนพ้ืนฐานของ การพัฒนางานศิลปะเปนภาพหรือสิ่งประดิษฐโดยใชการสังเกต การนับจํานวนจากน้ันใหเพ่ิมเติมตกแตงได

ตามจินตนาการ และศิลปะคนหาหมายถึงการใชศิลปะเชน ภาพวาดหรือผลผลิตจากงานศิลปะมาใหเด็กคนควาคนหาความรู

จากงานศิลปะ ท่ีนํามากระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งแตละแบบของศิลปะเด็กจะตองใชพ้ืนฐานทักษะทางคณิตศาสตรไปดวย

เสมอ 

การใชสื่อจากธรรมชาติเปนการนําสื่อท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนสื่อท่ีอยูใกล

ตัวเด็ก ซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจสาระท่ีเรียนรูไดเร็วมากข้ึน อันเปนการประหยัดเวลา และคาใชจายได อีกท้ังเด็กจะไดมองเห็น

ความสําคัญและคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเด็ก ท่ีเด็กอาศัยอยูอีกดวย ดังน้ัน การจัดกิจกรรมจากสื่อ

ธรรมชาติ จึงเปนการนําเอาวัสดุท่ีมีอยูในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเด็กมาประกอบ หรือประดิษฐเพ่ือใหเด็ก

พัฒนาความสามารถทางดานสติปญญา พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการตัดสินใจแกปญหาและยังเปนเครื่องมือประเมิน

ความกาวหนาในดานตาง ๆ ของเด็กอีกดวย 

 จากศึกษาดังกลาวผูศึกษาจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือหาแนวทางใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรท่ีถูกตอง และ
สามารถรูคาทางคณิตศาสตร ดังน้ันจึงไดสนใจท่ีจะใชสื่อธรรมชาตินํามาจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตรการรูคาของเด็กปฐมวัย สําหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานมวงพุม ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

กิจกรรมสรางสรรค    ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10  
จากวัสดุธรรมชาติ                                               

 
 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เรื่องการรูคาจํานวน 1-10  กอนและหลังการจดักิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจดักิจกรรมการศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร

การรูคาของเด็กปฐมวัยหลังการจดักิจกรรมสูงข้ึน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีใชกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานมวงพุม ตําบลมวง
งาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน  
การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมศลิปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
องคประกอบของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย และหลักสตูรระดับปฐมวัย 
 2. สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากเศษวัสดุธรรมชาติจํานวน 5  แผน โดยกําหนด ช่ือกิจกรรม 
ระยะเวลา จุดประสงคและการดําเนินกิจกรรม 
 3. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากเศษวัสดุธรรมชาติท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคลองของกิจกรรมกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
 4. ปรับปรุงแกไขขอบกพรองแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากเศษวัสดุธรรมชาติใหสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมายตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
 5. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากเศษวัสดุธรรมชาติท่ีปรับปรุงเหมาะสมแลวไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ 
เพ่ือนําไปใชกับกลุมเปาหมายในการทดลอง ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 5 แผน 
 
การสรางแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผูวิจัย
สรางข้ึนโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เชน 
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย งานวิจัยท่ีเก่ียวกับแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิธี
สรางแบบทดสอบ การสรางคําถามเชิงรูปภาพ และวิธีวิเคราะหขอสอบ คูมือการสรางแบบทดสอบวัดพัฒนาการดานสติปญญา
ระดับกอนประถมศึกษา 
  1.2 สรางแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ซึ่งแบบทดสอบจะวัดทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรดานการรูคามีจํานวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ รวมขอสอบท้ังหมด 50 ขอประกอบดวย 
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 ชุดท่ี   1 การเติมจํานวน   จํานวน 10 ขอ 
 ชุดท่ี   2 การโยงใหตรงกับจํานวน  จํานวน 10 ขอ 
 ชุดท่ี   3 การเลือกตอบ   จํานวน 10 ขอ 
 ชุดท่ี   4 การวาดรูปใหตรงกับจํานวน จํานวน 10 ขอ 
 ชุดท่ี   5 การเรียงจํานวน   จํานวน 10 ขอ 
  1.3 สรางคูมือในการดําเนินการสอบวัดความสามารถดานทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
 2. นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
คือ 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ   วีระธรรมโม 
  2. นางวราลี   ซุนซิ่ม 
  3. นางถวิล   โกศัยสุวรรณ 

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ( IOC ) เพ่ือพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน 
3. นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไปประมาณคาความสอดคลองระหวางเน้ือหากับ

จุดประสงค ไดคา IOC เทากับ 0.67 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
 5.นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมเปาหมาย  
วิธีดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ
การทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The One - Group Pretest–Posttest Design)  
 

ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 

T1 X T2 

 
สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจยั มีดังน้ี 

T1 หมายถึง  การประเมินกอนการทดลอง (Pretest) 
X หมายถึง  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาต ิ
T2 หมายถึง  การประเมินหลังการทดลอง (Posttest) 

 การทดลองครั้งน้ี ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 50 
นาที เวลา 09.00 - 09.50 น. รวมท้ังสิ้น 5 ครั้งโดยมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
 1. สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2. นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาทดสอบกอนทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย โดยการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ เปนเวลา 5 สัปดาห  
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหละ 1 วัน วันละ 50 นาที 
 4. หลังจากทําการทดลองดวยศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติแลว ไดจัดใหมีการทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรอีกครั้ง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลองแบบเจาะจงกลุมทดลอง ผูศึกษาไดดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
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 1 . ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องการรูคาจํานวน 1 - 1 0  (กอนเรียน) เมื่อเด็กทํา

แบบทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวตรวจใหคะแนนและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมลู 
 2. ปฏิบัติการสอนโดยการใชศิลปะสรางสรรค แผนการจัดประสบการณการใชศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ
เพ่ือสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องการรูคาจํานวน 1-10 แลวนําไปดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลุมตัวอยางโดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการใชศิลปะสรางสรรคท่ีสรางข้ึน จํานวน 5 แผน แผนละ 50 นาที 
ตารางท่ี 1 วันและเวลาการจัดกิจกรรมโดยใชแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา 1-10 ของเด็กปฐมวัย 

สัปดาหท่ี วัน วันท่ี/เดือน หนวยการเรียนรู ศิลปะสรางสรรคจากวัสดุ

ธรรมชาต ิ

เวลา 

1 วันพฤหัสบด ี 23 พฤศจิกายน ตนไมแสนรัก ใบไมแสนซน 50 นาที 

2 วันพฤหัสบด ี 30 พฤศจิกายน ผีเสื้อแสนสวย มาลัยแสนสวย 50 นาที 

3 วันพฤหัสบด ี 7 ธันวาคม กบตัวนอย พิมพภาพพาเพลิน  50 นาที 

4 วันพฤหัสบด ี 14 ธันวาคม ถ่ัวมหัศจรรย ถ่ัวหรรษา 50 นาที 

5 วันพฤหัสบด ี 21 ธันวาคม สงขลาท่ีรัก ตนสนมหศัจรรย 50 นาที 

 
 3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องการรูคาจํานวน 1-10 (หลังเรียน) เมื่อเด็กทํา
แบบทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวตรวจใหคะแนนและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมลู 
การวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการรูคาจํานวน 1-10 เรื่องการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เรื่องการ

รูคาจํานวน 1-10 โดยการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรม โดยใชคา   , S.D. และ
ทดสอบกอนและหลัง 

 

สรุปผลการวิจัย 
เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา 1-10 หลังการจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ มี

การเปลีย่นแปลงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10ดีข้ึนกอนการทดลอง 
 

ตารรางท่ี2 การเปรยีบเทียบการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

ทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร 

การทดลอง n  S.D.  

 

 

รวม 

กอนการจัดกิจกรรม 40 

 

36.61 3.13 

หลังการจดักิจกรรม 

 

40 

 

49.46 3.04 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 หลังการทดลองสูงกวากอนไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสงเสริม
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหพัฒนาข้ึน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. การท่ีเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรหลังจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจาก
วัสดุธรรมชาติ อาจจะเปนเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สงเสริมใหเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง เด็กไดสํารวจวัสดุอุปกรณ สังเกต  บอกรายละเอียด นับจํานวน  ระหวางทํากิจกรรมเด็กใชวิธีการตางๆ ทางศิลปะ
ท่ีหลากหลายเชน การประดิษฐ การพิมพภาพ การรอย การปะติด โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม ลูกสน กาน
กลวย ก่ิงไม ถ่ัว เปนตน ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ครูมีบทบาทในการสอดแทรกสาระความรู
ทางคณิตศาสตร ดานการนับ ผานสื่อวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ ท่ีใชในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ซึ่งแนวทางในการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติในแตละข้ันตอนครูไดสอดแทรก การนับ วัสดุธรรมชาติท่ีนํามาใชในการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคในแตละวัน สอดคลองกับ คมขวัญ ออนบึงพราว (2550: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูพบวา การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัย หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เพ่ือการเรียนรูเด็กมีทักษะทาง
คณิตศาสตรการรูคา 1-10สูงข้ึน แสดงใหเห็นไดวาประสบการณท่ีเด็กไดรับจากการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค สงเสริมให
เด็กไดฝก การรูคาจํานวนการนับเพ่ิม-ลด ซึ่งนับเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กเปน
อยางดี จากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเด็กจะเกิดความสนใจในกิจกรรมเพราะวัสดุธรรมชาติท่ีผูวิจัย
นํามาใชเปนวัสดุใกลตัวเด็ก เด็กเคยพบเห็นแตไมเคยนํามาใชใหเกิดประโยชนในการนําวัสดุธรรมชาติท่ีเหลือใชมาทํากิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเห็นประโยชนของวัสดุธรรมชาติท่ีเหลือใช ไดเรียนรูจากของจริง ไดรับ
ประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) ท่ีมีทัศนะวา ศิลปะเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีจะชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปภาพหรือสิ่งของท่ีเด็กจะสามารถแลเห็นได 
เด็กจะใชศิลปะเพ่ือเปนสื่ออธิบายสิ่งท่ีเขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัดประสบการณทางศิลปะใหแกเด็ก
ชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรูสึกของตน ใหผูอ่ืนและโลกท่ีอยูรอบตัวเขาไดเขาใจ 

จากการอภิปรายผลสรุปไดวากิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติท่ีผูวิจัยจัดข้ึนสามารถสงเสริมใหเด็กได
เรียนรูและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคา 1-10 ได โดยเด็กเรียนรูการใชวัสดุธรรมชาติในการสรางผลงาน
ศิลปะจากการลงมือปฏิบัติ รูสึกผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลินและไดฝกทักษะทางคณิตศาสตร ทําใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีใน
การเรียน ดงัน้ันการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติจึงสงผลใหเด็กปฐมวัย มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรใน
ภาพรวมสูงข้ึนกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

2. การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ดานการนับได
เน่ืองจากระหวางท่ีเด็กทํากิจกรรมเด็กไดนับวัสดุปกรณธรรมชาติท่ีใชในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค เชน ใบไม ดอกไม ลูก
สน กาบกลวย ก่ิงไม ถ่ัว อาทิ เชน การทํากิจกรรม “ใบไมแสนซน”ครูไดสอดแทรกทักษะดานการนับและแสดงคาของจํานวน 
โดยในข้ันนําเด็กไดรองเพลงเก่ียวกับจํานวนนับ ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ เด็กสังเกตวัสดุ อุปกรณ โดยการนับจํานวนใบไม 1-10 
ข้ันดําเนินกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติโดยนําใบไมมาสรางสรรคผลงานศิลปะ เด็กจะนับจํานวนใบไมท่ีตนเลือกวาใชใบไมไป
จํานวนก่ีใบในระหวางท่ีทํากิจกรรมเด็กจะสนทนากับครู ในข้ันสรุป เด็กแสดงผลงานและเลาเรื่องราวเก่ียวกับผลงานของ
ตนเอง ซึ่งเด็กสวนใหญจะนับคาจํานวนใบไมจากผลงานของตนเอง และนับเรียงลําดับพรอมกันอีกครั้งหน่ึง ระหวางท่ีทํา
กิจกรรมเด็กไดสังเกตและรวมสนทนากับครู และฝกใหเด็กไดจากการนับ นอกจากน้ีในการจดักิจกรรมอ่ืนท่ีไมเนนเรื่องการรูคา
ครูยังสอดแทรกทักษะการนับอีกดวย ทําใหเด็กรูคาจํานวน ตัวเลข ทําใหทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาของเด็ก
ปฐมวัยสูงข้ึน เพราะการรูคาเปนพ้ืนฐานของเรียนคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับนิตยา ประพฤติกิจ (2541: 26 
- 27) ท่ีกลาววาการนับถือเปนคณิตศาสตรเก่ียวกับตัวเลขอันดับแรกท่ีเด็กรูจัก แตการทองจําตัวเลขได ไมไดหมายความวา 
เด็กเขาใจความหมายเสมอไป เพราะการท่ีเด็กนับเลขไดอาจจะใชวิธีการทองตัวเลขไปเรื่อย  แตการนับของเด็กจะมีเหตุมีผล
ยิ่งข้ึนหลังจากมีความเขาใจและใชตัวเลขเปนแลว และเขาใจหลักของเหตุผลในเรื่องการเช่ือมโยงตัวเลขกับสิ่งของท้ังหมดเมื่อ
รวมกันเพราะเด็กจะใชวิธีการนับเปนหลักๆไป เชน การนับทีละ 1 นับ ทีละ 2 ทีละ 3 ไปเรื่อยๆกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการนับควร
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ใหเด็กไดฝกจากประสบการณจริง เชน การนับจํานวนเพ่ือนท่ีมาโรงเรียนวาก่ีคน มีผูหญิงก่ีคน ผูชายก่ีคน มีเด็กผมยาวก่ีคน 
ผมสั้นก่ีคน และสอดคลองกับ จงรัก อวมมีเพียร(2547: 90-91) ท่ีศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสมชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูหรือมโนทัศน ดานการ
รูคาจํานวน ตัวเลข และในข้ันสรุปยังมีการทบทวนหรือฝกซ้ําเพ่ือใหเด็กมีความรูและเกิดทักษะไดยาวนานข้ึน 

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติชวยสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคา
ใหสูงข้ึน จากการท่ีเด็กไดสังเกตจํานวนสิ่งของวัสดุและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยการนับจํานวนสื่อวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ 
ซึ่งเด็กไดมีโอกาสนับสิ่งท่ีนํามาใชในกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ และไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมผานประสาท
สัมผัสท้ังหา ผานสื่อ วัสดุท่ีเปนวัสดุธรรมชาติ โดยครูมีบทบาทในการสงเสริมกระตุนใหเด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ทําใหเด็กเกิดความเขาใจในเรื่องของการรูคามากข้ึน 

จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สงเสริมเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคา1-10 ขณะท่ีเด็กปฏิบัติกิจกรรมผานประสาทสัมผัสท้ังหา ผานสื่อ วัสดุท่ีเปนวัสดุธรรมชาติ 
โดยครูมีบทบาทในการสงเสริมกระตุนใหเด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  

 

ขอเสนอแนะ 
1. กอนการทดลองครูควรเตรียมแผนการสอน วัสดุ อุปกรณในการทํากิจกรรมใหพรอมในขณะท่ีทํากิจกรรมครูควร

สอดแทรกทักษะในดานตางๆ โดยเปดโอกาสใหเด็กไดสรางขอตกลงกับครู ใหเวลากับเด็กในการทํากิจกรรม ครูควรใหเด็กมี
บทบาทในการสังเกต สนทนา ตอบคําถามเพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดการสรางสรรคผลงาน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลงาน
ของตนเอง 

2. ครูควรจัดสถานท่ีและสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมท่ีเปนกันเอง เอ้ือตอการทํากิจกรรม และการทดสอบเด็ก 
เปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม ควรมีการยืดหยุนเวลาในการทํากิจกรรม 

3. ในการจัดกิจกรรมครูควรเตรียมวัสดุท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือเด็กจะไดนํามาใชทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคให
ไดผลงานท่ีแปลกใหม และวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน เพราะเด็กจะเคยเห็น และเคยใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติ
ดังกลาว 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม และ 2) พัฒนาแบบวัดทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 3 แผน 2) แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเครื่องมือในงานวิจัยครั้งน้ี
นําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินเพ่ือตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และตรวจสอบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ผลการวิจัยพบวา 
 1. แผนการจัดการเรียนรู จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบโดยใช Rating Scale ในการประเมิน พบวา
แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 2. แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษจากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีคาอยูท่ี 1.00 ทุกขอ ซึ่งอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีใชได คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ตั้งแต 0.50 – 1.00 
คําสําคัญ: แผนการจัดการเรียนรู, แบบวัดทักษะการฟงและการพูด, เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) 
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Abstract 
 The research article was a part of a thesis on the development of the lesson plans for 
strengthening English listening and speaking skills using cooperative learning team games tournament 
(TGT) technique of Matthayom 1 students at Hatyaiwittayalaisomboonkulkunya school. The purposes of 
this research were to 1) develop the lesson plans for strengthening English listening and speaking skills 
through cooperative learning team games tournament (TGT) technique; and 2) develop English listening 
and speaking skills test with cooperative learning team games tournament (TGT) technique. The research 
instruments were 1) three lesson plans and 2) English listening and speaking skills test which assess the 
IOC and the rating scale by three experts. The research results were as follow; 

1. The lesson plans of this research which assess the rating scale by the experts were  
found that mean was at 4.37 and S.D. was at 0.61. These were in a “great level”. 

2. English listening and speaking skills test of this research which assess the IOC by the  
experts were found that the IOC was at 1.00 every item which the accuracy of the content can be used – 
from 0.50 - 1.00. 
Keywords: lesson plans, English listening and speaking skills test, team games tournament (TGT) 
technique 
 

บทนํา 
 สังคมในปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร มีความเจริญกาวหนา ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหมีผลกระทบท่ัวถึงกันอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตองพบปะกัน เพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงกลายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดของผูคน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันในการศึกษาขอมูลความรู รวมท้ังการถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน ในดานเศรษฐกิจ 
ภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสาร ในการเจรจาตอรองทางการคา การแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
และเพ่ือการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2545ก:1) 
 การเรยีนภาษาอังกฤษ ไมไดเรียนเพ่ือความรูทางภาษาเทาน้ัน แตเรียนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับ
ผูอ่ืนเพ่ือความเขาใจ เพ่ือสื่อถึงความตองการในสถานการณตาง ๆ ท้ังในการงานอาชีพและในชีวิตประจําวัน การท่ีผูเรียนจะ
สามารถใชภาษาไดถูกตองและคลองแคลวน้ัน ข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษา ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีจะตองเอ้ือให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการฝกการใชภาษาอังกฤษใหไดมากท่ีสุด ในการเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบันไมไดเริ่มจากการฟง พูด อาน 
และเขียน ซึ่งเปนวิธีทางธรรมชาติในการเรียนรูภาษา จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย เชน ผูเรียนไมเขาใจ และไม
สามารถสื่อสารออกไปได โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูดซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาท้ังการ
ฟงและการพูดไปพรอม ๆ กัน เพราะการฝกความเขาใจในการฟงมีความสําคัญพอ ๆ กับการฝกความสามารถในการพูด ซึ่ง
การฝกฟงและพูดเพ่ือการสื่อสาร ผูฟงและผูพูดจะตองใชความสามารถในทุกดาน ท้ังน้ีนอกจากจะใชคําศัพทและโครงสรางท่ี
ตนรูจักแลว ผูฟงยังตองใชความสามารถในการตีความ เดาความหมาย ทํานายเรื่องท่ีผูพูดจะกลาวตอไปได ตลอดจนเขาใจ
ความหมายแฝงในคําพูดได ถึงแมวาผูพูดไมไดแสดงออกมาโดยตรงก็ตาม (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2539: 20) 
 การเรียนภาษาอังกฤษจะตองเริม่จากการฟงและพูดกอน จึงนําไปสูทักษะการอานและการเขียน ธรรมชาติของการ
เรียนไมไดเกิดจากการทองจํา ไมไดเกิดจากการเรียนหลักไวยากรณ และไมไดเกิดจากการทบทวนเพ่ือใหตอบขอสอบได หาก
เปนการคอย ๆ ซึมซับความรูความเขาใจโดยการฟง (วสิษฐ เกษมทรัพท, 2548: 84-86) สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนท่ี
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากการสังเกตพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และ 2 (อ 21101-อ 
21102) พบวา นักเรียนสวนใหญยังประสบปญหาเก่ียวกับทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนขาดความกลา
แสดงออกในการพูด ในบางครั้งนักเรียนฟงเขาใจแตยังไมสามารถท่ีจะสื่อสารโตตอบกลับเปนภาษาอังกฤษได ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ครูผูสอนใชกิจกรรมท่ีไมเหมาะสมและนักเรียนมีโอกาสท่ีจะฝกทักษะจากกิจกรรมนอย จึงทําใหนักเรียนขาด
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ทักษะในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอม จํานวนนักเรียนในหองเรียนท่ีมากเกินไป หองเรียน
แออัด และการเลือกใชสื่อในการเรียนการสอนท่ียังไมสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนไดอยางเต็มท่ี จากท่ีกลาวมาอาจจะ
สงผลใหนักเรียนเกิดเจคติทางดานลบแกวิชาภาษาอังกฤษ 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวากิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเปนทีมจะสามารถชวย
พัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับ อุไรวรรณ กองสีหา 
(2551: 85-90) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการ
แขงขันเปนทีมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวา นักเรียนมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 27.60 และผลการทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 69.40 และ
นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 29.20 และผลการทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียน มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.80 
 เน่ืองจากเครื่องมือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูและแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเปนทีม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา เพ่ือชวยเสริมสรางความสามารถดานทักษะการฟง
และการพูดภาอังกฤษของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม 
 2. พัฒนาแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกม
เปนทีม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก คุณครูโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา  
ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

1. มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีข้ึนไป (สาขาภาษาอังกฤษ 2 ทาน, สาขาการวัดผลและประเมินผล 1 ทาน) 
2. ตองมีประสบการณสอนในสถานศึกษาอยางนอย 5 ปข้ึนไป 
3. ผูเช่ียวชาญตองมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเทาน้ัน 

ตัวแปรตน 
1. แผนการจัดการเรียนรู (TGT) 
2. แบบทดสอบการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรตาม 

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู 
(TGT) 
   - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
   - ความเหมาะสมของเครื่องมือ 
2. แบบทดสอบการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ 
   - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
   - ความเหมาะสมของเครื่องมือ 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.1 ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จําแนกตามลักษณะการใช ดังน้ี 
  1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู 
       ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัด
กิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนโดยยึดเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หนังสอืเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ access 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2560  ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูหนวยท่ี 6 เรื่อง In all weathers จํานวน 3 แผน รวม 15 คาบ 
(ช่ัวโมง) ดังน้ี 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง Year after year     
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง It’s fun! (Present continuous tense) 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง Dress right 
  1.1.2 แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
       เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษประกอบดวย  
   แบบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30 ขอ 
   แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 10 ขอ 
 
2. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 2.1  แผนการจัดการเรียนรู 
  2.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วรรณกรรมและการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม 

  2.1.2 ศึกษาหนวยการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง In all weathers จากหนังสือเรียน Access 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 นํามาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู แลวแบงเน้ือหายอยใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงได 3 แผน ใชเวลาในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง 
  2.1.3 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม เรื่อง In all weathers ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  2.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจความเหมาะสมของภาษา กิจกรรมการ
เรียนรู  และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
   2.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูและเกณฑการประเมินท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษชุดเดิมจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) และการประเมินตามแบบประเมินซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดคะแนนความคิดเห็นเปน  5  อันดับ   ตามแนวของลิเคิรท 
(พวงรัตน   ทวีรัตน. 2540 : 107-108) ซึ่งไดแก 5  4  3  2  และ 1  ซึ่งหมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ท่ีสุดตามลําดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน โดยแปลผลคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ (วิเชียร   เกตุสิงห. 2538 : 
10)  ดังน้ี 

                     คะแนนเฉลี่ย  4.21  -  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
                     คะแนนเฉลี่ย  3.41  -  4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
                     คะแนนเฉลี่ย  2.61  -  3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
                     คะแนนเฉลี่ย  1.81  -  2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
                     คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  2.1.6 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีมท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนตอไป 
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 2.2 แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

   2.2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
   2.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบท่ีดี   
   2.2.3วิเคราะหเน้ือหาสาระการเรียนรูและตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาอังกฤษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 2.2.4 จัดทําแบบทดสอบใหครอบคลุมเน้ือหา รายวิชาภาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  เรื่อง In all weathers 
จากหนังสือเรียน Access 1  
   แบบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30 ขอ  
   แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 10 ขอ 
   2.2.5 นําแบบทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู(Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC)  โดยใชเกณฑการประเมินดังน้ี       
    
    ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
    ใหคะแนน  0   เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
    ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดไมไดตามจุดประสงคการเรียนรู 
   2.2.6 นําแบบประเมินแบบทดสอบท่ีผูเช่ียวชาญประเมินมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/จุดประสงค  โดยใชสูตร  IOC (Item Objective Congruence)  
 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง มีข้ันตอนดังน้ี 

 3.1แผนการจัดการเรียนรู ผู วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและนําเสนอตอผูเ ช่ียวชาญเพ่ือประเมิน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) วาแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพหรือไม แลวนําไปใชในการเรียนการ
สอนตอไป 
 3.2แบบวัดทักษะการฟงและการพูด ผูวิจัยทําการออกขอสอบ 60 ขอ นําเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคัดเหลือ 40 ขอ เพ่ือนํามาทดสอบใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 แผนการจัดการเรียนรู ประเมินแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
  1 กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู 4.33 1.15 มากท่ีสุด 

2 
จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะกระบวนการคณุธรรม 
จริยธรรมและคานิยม 

4.33 0.58 มากท่ีสุด 

3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 4.33 1.15 มากท่ีสุด 
4 กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 4.33 0.58 มากท่ีสุด 
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองคความรูดวยตนเอง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
7 สื่อการเรยีนรูเหมาะสม ตรงตามจดุประสงค 4.33 0.58 มากท่ีสุด 
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8 เน้ือหาในสื่อการเรียนรูสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
9 การประเมินครอบคลมุจุดประสงคการเรยีนรู 4.00 0.30 มาก 
10 การประเมินครอบคลมุดานความรู ทักษะ ความรูสึกและการแสดงออกทุกดาน 4.00 0.00 มาก 
 รวม 4.37 0.61 มากท่ีสุด 

 

 4.2 แบบวัดทักษะการฟงและการพูดผลการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ท่ีศึกษาได อยูท่ี 1.00 ซึ่งอยูในเกณฑ

การตัดสินคา IOC ถามีคา 0.50 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามน้ันวัดไดตรงจุดประสงค หรือตรงตามเน้ือหาน้ัน แสดงวาขอคําถาม

ขอน้ันใชได 

 

 

ขอสอบขอท่ี 

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

รวม 

 

IOC 

 

สรุป คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

25 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

27 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

34 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

35 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

36 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

37 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

38 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

39 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

40 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
 5.1 คาเฉลี่ย (x̄ ) 
 5.2 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 5.3 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม

แบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

สมบูรณกุลกันยา พบวาเมื่อนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ ผล

ปรากฏวาแผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ซึ่งอยูในระดับดีมาก สามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนรูไดจริง จากน้ันนําแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ

คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดกอนนําไปใช ผลปรากฏวาคา IOC ท่ีวัดได มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งตรงตามเกณฑคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ตามเกณฑความเท่ียงตรงทางเน้ือหาท่ีใชได จะตองมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 ดังน้ันผูวิจัยสามารถนํา

แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษไปทดสอบกับกลุมตัวอยางได ซึ่งสรุปไดวาจากการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือท้ัง

แผนการจัดการเรียนรูและแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญจริงและผาน

เกณฑท้ังสิ้น ดังน้ันเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบท้ังหมดน้ี สามารถไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ีตอไป 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเครื่องมือแผนการจัดการเรียนรูและแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไดการตรวจสอบ

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แลว พบวาเครื่องมือท้ัง 2 มีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชได และมีคาการประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งอยูใน

เกณฑดีมาก ดังน้ันเมื่อผานการตรวจสอบจากผูวิจัยและผลออกมานาเช่ือถือแลวจึงสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางในวิจัย

เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม 

(TGT) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ตอไปได 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเรื่องวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเปนทีม ใหเขาใจอยางถองแท เพ่ือท่ีจะ

สามารถออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิธีการสอนดังกลาว เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู

ของผูเรียน 

 2. แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเปนทีม

จะตองสอดคลองกับเน้ือหาท่ีเรียน ไมงายหรือยากจนเกินไป ท่ีสําคัญคือจะตองเหมาะกับระดับความสามารถของผูเรียน 

 3. ควรมีการศึกษาเครื่องมือแบบอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบ

รวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขัน เชน บทบาทสมมติ การเลานิทาน เปนตน 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษโดยการใชชุดเกมรวมกับการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกันเรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูวิจัยอยูในข้ันพัฒนาเครื่องมือ การวิจัยครั้งน้ี
มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน
ในการสอน เรื่อง The animal kingdom สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเครื่องมือในงานวิจัยในครั้งน้ีไดนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินเพ่ือตรวจสอบหาคา
ดัชนีสอดคลอง (IOC) ผลการวิจัยพบวา  

1. แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียน
ดวยชวยกัน จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด จึงแปล
ผลไดวา แผนการจัดการเรียนรูน้ีสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือวิจัยได 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
- จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด 

ซึ่งอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีใชได คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 – 1.00 
- จากการวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน 30 คน ไดคาความยาก

อยูระหวาง 0.33-0.67 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ 0.20-0.67 และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.86 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ท่ียอมรับได 
คําสําคัญ:ชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน 
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Abstract 
 This research article is a part of a thesis on the ability to memorize English vocabulary by using 
cooperative learning model: learning together “The animal kingdom” for Mathayomsuksa 1 students, 
HatyaiwittayalaiSomboonkulkanya School. The researcher is in the development of instruments. The 
purpose of this research was to develop English vocabulary games by using cooperative learning model: 
learning together “The animal kingdom” for Mathayomsuksa 1 students. The instruments used in this 
research were lesson plans by using cooperative learning model: learning together and an achievement 
test that had evaluated by the experts. The research findings revealed that 
 1. The lesson plans by using cooperative learning model: learning together was found that the 
IOC value was one, so it could be interpreted as: this  lesson plans can be used as a research instrument. 
 2. The achievement test was found that the IOC value was one so it had the validity of contents 
0.50 – 1.00, the difficulty was 0.33-0.67, the discrimination was 0.20-0.67, and the reliability was 0.86. 
Keywords: English Vocabulary Games, Cooperative Learning, Learning Together Technique 

 
บทนํา 

 ศตวรรษท่ี 21 เปนยุคสังคมแหงการเรียนรู มีการใชเครื่องมืออยางหลากหลายในการแสวงหาความรู ภาษาอังกฤษ
ถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญแหงศตวรรษท่ี 21 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอง
ปรับแนวทางการสอน (pedagogy) โดยครูจะตองทําใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนท่ีจะทําให
ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2557)  

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในปจจุบันเปนแนวการสอนท่ีไม
จํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแคความรูดานโครงสรางทางไวยากรณเทาน้ัน แตสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาในทุกดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมๆกัน เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 109) ซึ่งในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหไดดีน้ัน นักเรียนจะตองมีความรู
ในเรื่องคําศัพทเปนอยางมาก คําศัพท คือ หัวใจสําคัญของการเรียนภาษา คําและความหมายของคํา มีความสําคัญอยางมากใน
การถายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหน่ึง คําศัพทจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูภาษา ในการนําภาษาไป
ใชในการสื่อสาร และจุดมุงหมายในการสอนคําศัพทก็เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถใชคําศัพทในการฟง พูด อาน และเขียน 
นําไปใชในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ดังน้ัน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคําศัพทไดดีน้ัน ครูผูสอนตองใชเทคนิค วิธีการท่ีดี และ
เหมาะสมตามสภาพของผูเรียน ตามความแตกตางของแตละบุคคล และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชคําศัพทบอยๆ ซ้ําๆ 
หลายๆครั้ง จนสามารถจําไดอยางแมนยํา โดยครูตองมีการวัดและประเมินผลความสามารถของผูเรียนในดานคําศัพททุกครั้ง 

วิธีการสอนคําศัพทมีมากมายหลายวิธี เชน วิธีการบรรยาย การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การไปทัศนศึกษา 
การใชกรณีตัวอยาง การอภิปรายกลุมยอย ฯลฯ และแตละวิธีมีขอดีขอดอยตางกันออกไป แตวิธีหน่ึงมีขอดีและเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชในการสอนคําศัพทไดดีก็คือ วิธีการสอนโดยการใชเกม ทิศนา แขมมณี (2551: 365) ไดกลาววา วิธีสอนโดยใชเกมคือ
กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา และ
นําเน้ือหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพ่ือสรุปการ
เรียนรู และวิธีสอนโดยใชเกมเปนวิธีการท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดย
ผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรงเปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง ยุพิน จันทรศรี 
(2546: 22) กลาวไววา เกมเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทุกคนชอบ และเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได 
โดยอาจเลนเปนรายบุคคล กลุมยอยหรือกลุมรวมก็ได ซึ่งจะข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของผูกําหนดเกม เชน เกมเพ่ือนําเขาสู
บทเรียน เกมเพ่ือควบคุมช้ันเรียน เกมเพ่ือฝกทักษะทางภาษาและเกมเพ่ือการประเมินผล 

การเรียนรูแบบรวมมือเปนกระบวนการจัดการเรียนรูอีกวิธีหน่ึงท่ีเปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง นักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุม มีการปฏิสัมพันธตอกัน และไดเรียนรูรวมกัน ดังท่ีวารีย มูลมาก (2548: 
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4) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) เปนวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุมการทํางานเพ่ือสงเสริม
การเรยีนรู และเพ่ิมแรงจูงใจทางการเรียน เปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางท่ีชัดเจน สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ
ตอกันในการเรียนรู และสมาชิกทุกคนจะไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะชวยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรูของสมาชิก
ในทีม ซึ่งสอดคลองกับวัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 34) กลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมี
ความรู ความสามารถแตกตางกันโดยแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรพัยากรการเรียนรู คนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแต
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเทาน้ัน หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกในกลุม เพราะความสําเร็จ
ของสมาชิกแตละคนคือความสําเร็จของกลุม 

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน (Learning Together) เปนรูปแบบหน่ึงของการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือมีคุณสมบัติดังกลาวมาขางตนทุกประการและมีกระบวนการท่ีจัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ในกลุมๆ
หน่ึงประกอบดวยผูเรียนท่ีเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน โดยทุกคนมีหนาท่ีชวยกลุมในการเรียนรู ผลงาน
ของกลุม คือผลงานของทุกคน เปนกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือท่ีงายๆไมซับซอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มท่ี 
โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดีภายในกลุมของตนเอง เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน โดยมอบรางวัลแกผูชนะ เกิดการ
เรียนรูไดดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

จากการท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 21101) พบวานักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา มีผลการเรียนออนมากในเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษ นักเรียนไมจําคําศัพท ทําใหอาน เขียน และบอกความหมายของ
คําศัพทไมได เปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก สงผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกทักษะท้ังฟง 
พูด อาน และเขียน ตลอดจนการใชไวยากรณ และการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งจะเปนปญหาในการเรียนระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 
ดังน้ันผูวิจัยไดพิจารณาวาวิธีการสอนดวยชุดเกมนาจะเปนวิธีท่ีเหมาะท่ีจะนํามาใชสอนคําศัพทในหนวยการเรียนรูโดยใช
ประกอบกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน (Learning Together) เน่ืองจากวิธีการสอนน้ี ผูเรียนไดเรียนรู
รวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันโดยแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการ
เรียนรู เหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สามารถพัฒนาการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกท้ังเพ่ือเปนการกระตุน และเราความสนใจของนักเรียน
ใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรู อยากเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิครวมดวยชวยกันใน
การสอน เรื่อง The animal kingdom สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณหอม ตําแหนงครูชํานาญการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
2. นางสาวศิริพร โขติวรรณกุล ตําแหนงครูชํานาญการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
3. นางรสสุคนธ ฤทธ์ิชวย ตําแหนงครูชํานาญการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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 1. แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียน
ดวยชวยกัน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 6 แผนการเรียนรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง The animal kingdom สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคําศัพทจํานวน 20 ขอ ซึ่งใชทดสอบกอนและหลังเรียน 
ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน เรื่อง
อาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี  

1. ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา วิเคราะหสาระการเรียนรูเก่ียวกับตัวช้ีวัดช้ันปท่ีนักเรียนควร ไดรับให
สอดคลองและเหมาะสมกับการใชภาษาอังกฤษ 

2. ศกึษาแนวคิด รูปแบบและวิธีการสราง เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของและออกแบบชุดเกม การเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  

3. ดําเนินการสรางชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวย
ชวยกัน เรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  4. นําชุดเกมท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา กิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

5. นําชุดเกมประกอบการเรยีนรูคาํศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรยีนดวยชวยกันเรื่อง
อาณาจักรสัตวท่ีสรางข้ึนพรอมแบบประเมินเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองของชุดเกมกับจุดประสงคการเรียนรู (Index  of  
Item  Objective  Congruence  :  IOC)  โดยใชเกณฑการประเมนิดังน้ี         

 ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาชุดเกมวัดไดตามจุดประสงคการเรยีนรู 

 ใหคะแนน   0   เมื่อไมแนใจวาชุดเกมน้ันวัดไดตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจวาชุดเกมน้ันวัดไมไดตามจดุประสงคการเรียนรู 

ไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบ  

          6. ผูวิจัยนําชุดเกมประกอบการเรยีนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน 

เรื่องอาณาจักรสตัว (The animal kingdom)  ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนตอไป 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

- คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการใชวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli)  และแฮมเบิลตัน (Hambelton) ซึ่งเรียกวาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (IOC: Index of Item Objective Congruence)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545 : 84) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิครวมดวยชวยกัน

ในการสอน เรื่อง The animal kingdom สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สรุปไดวา 
1. แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียน

ดวยชวยกัน จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด จึงแปล
ผลไดวา แผนการจัดการเรียนรูน้ีสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือวิจัยได แสดงไดดังตารางท่ี 1 

 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) 

คุณลักษณะขอท่ี ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. สาระสําคัญ       
1.1 สาระสําคัญมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

1.2 สาระสําคัญมีตัวบงช้ีถึงความคิดรวบ
ยอดของสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

1.3 สาระสํ าคัญมีความกะทัดรัด  ได
ใจความ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2. จุดประสงคการเรียนรู       
2. 1 จุ ดปร ะส งค ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
สอดคลองกับสาระสําคัญ  

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูมีการระบุได
ต ร ง ต า ม ด า น ค ว า ม รู  ด า น ทั ก ษ ะ
กระบวนการ และดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูอานแลวเขาใจ
งาย 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.4 จุ ด ปร ะ ส งค ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม
เหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3. เนื้อหา / สาระการเรียนรู       
3.1 เ น้ื อ ห า มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สาระสําคัญ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.2 เ น้ื อ ห า มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจของผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.4 เน้ือหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของ
ความเปนจริง 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด ซึ่งอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีใชได คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 
0.50 – 1.00 แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน 30 คน ไดคาความยากอยูระหวาง 0.33-
0.67 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ 0.20-0.67 และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.86 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับได 
 

 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียน
ดวยชวยกัน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา ชุดเกมท่ีสราง
ข้ึนมีคุณภาพสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยตอไปไดเพราะไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญแลววาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบมีความสอดคลองกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับรังสิมา แจมจันทา (2549 : 70) กลาววา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากลุมท่ีสอนโดยไมใชเกม และยังสรุปวา เกมและกิจกรรมตางๆมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน ชวยกระตุนให
นักเรียนสนใจในเน้ือหาบทเรียน และมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งสงผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนดีข้ึน และสอดคลองกับ วรารักษ จิตตหมวด (2548 : 43) ท่ีวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนแบบมีเกมประกอบและไมมีเกมประกอบ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษจากการเรียนแบบมีเกมประกอบมีผลการเรียนรูแตกตางจากผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียน
คําศัพทภาษาอังกฤษแบบไมมีเกมประกอบ โดยกลุมทดลองมีผลการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งเหมือนกับจิราวรรณ 
ปญญาชวัฑ (2547 : 72) ท่ีศึกษาผลการสอนโดยใชเกมประกอบท่ีมีตอความสามารถในการพูดเพ่ือการสื่อสารและเจตคติตอ
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยใชเกมประกอบ สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และสุกัลยา จิต
มานะ (2548 : 92) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงข้ึนกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
2.1 ควรทําการศึกษาทดลองการสอนคําศัพทโดยใชเกมประกอบการสอนกับนักเรียนกลุม 

ตัวอยางอ่ืนๆในระดับช้ันอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาความจําในการเรียนรูคําศัพท  
2.2 ควรศึกษาการสอนโดยใชเกมในการทดลองเก่ียวกับการสอนทักษะการฟง พูด อาน และ 

เขียน เพ่ือศึกษาผลเฉพาะทักษะ 
  2.3 ควรมีการศึกษาทดลองการสอนคําศัพทโดยใชเกมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาวาจะเหมือนหรือตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใช

เทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง

พัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ โดย

การศึกษาจากประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

และใชกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 เปนกลุมทดลอง จํานวน 32 คนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 /4  

เปนกลุมควบคุม จํานวน 32 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Two group pretest-posttest design เครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคสื่อประสมและการสอนแบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows  

ผลการวิจยัพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก กอนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ : เทคนิคสื่อประสม การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  
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Abstract 
 The purpose of this study was to compare the learning achievement of students between pre 

and post-study. The Development of the World Regions of Mathayom Suksa 3 students taught by using 

multimedia technique and regular teaching. To compare the learning achievement of students in history. 

The development of the regions of the world of students taught by using multimedia techniques and 

regular teaching. By study of the population. Grade 3 students in the second semester of academic year 

2560, Mattayomsiriwanware 2 Songkhla  school, And the sample. Students in Mathayom 3/3 were 32 

experimental group and 32 students in Mathayom 3/4 were control group. Two groups of pretest-posttest 

design were used. Organize learning activities using multimedia techniques and regular teaching. Learning 

Achievement Measure For statistics used in data analysis, use standard deviation. And compare student 

achievement. Analyze data using SPSS for Windows. 

The research found that 

1. Historical Achievement The development of pre-and post-world regions of mathayom suksa 

three students were taught by using multimedia technique after school at the .01 level and normal 

teaching. After the study, 

2. Learning Achievement of Students in History The development of regional regions of the world 

of mathayom suksa three students taught by using multimedia technique is higher than normal teaching. 

At the .01 level of significance 

 

Keywords: Multimedia Technique Normal teaching Learning Achievement 
 

บทนํา 
 การเรียนรูในปจจุบันเปนสิ่งท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยใหทุกคนทันโลกทันเหตุการณ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข ครู

จึงมีหนาท่ีสําคัญ ในการสรางองคความรูใหกับนักเรียน  โดยการสรางองคความรูท่ีดี หลากหลายรูปแบบ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดําเนินการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรูท่ีดีมีคุณภาพ 

สืบเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนของสาระประวัติศาสตร มิใชสอนแตเน้ือหาความรูแตเพียงอยางเดียว แตไดนํา

สถานการณท้ังในอดีต ปจจุบัน มาศึกษาโดยใหเขาใจ สภาพปญหา เพ่ือเรียนรูท่ีจะรับมือในอนาคตอยางมีระบบในการจัดการ

เรียนการสอน โดยข้ึนกับครูผูสอนท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองไดท้ังความรูความเขาใจและ

สามารถบูรณาการสิ่งตางๆ เพ่ือแกไขปญหาของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนน

พัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนและท่ีสําคัญคือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ซึ่งการคิดเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมอง 

โดยมีการจัดระบบความรู ขอมูล ท่ีหลากหลาย ใชสื่อประสมหลายๆอยาง ท่ีจะเปนสวนกระตุน เปนสวนท่ีจะสงเสริมและความ

สนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในโลกท่ีมีความสับสนวุนวายมีทักษะทางสังคมท่ีดี

และมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลาไดอยางมีความสุข 

 สื่อประสม  มีความสําคัญในการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ  1)  ผูเรียนได

พัฒนาการเรียนรูตามวัตถุประสงค  2)  ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน  สื่อเปนตัวเสริมในการเรียนการสอน  เรียบเสมือนทางลัดอีกวิธี

หน่ึงท่ีทําใหถึงจุดมุงหมายไดเร็ว  3)  ผูเรียนเขาใจบทเรียนอยางเปนรูปธรรม  สื่อทําใหเห็นสภาพจริงหรือใกลเคียงของจริง  4)  

บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน  การใชสื่อทําใหผูเรียนมีโอกาสจะปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนดวยกันมากข้ึน  ทําให

บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน  5)  ทําใหบทเรียนนาสนใจ  สื่อสามารถกระตุนความสนใจ  และเปนแรงจูงใจแกผูเรียน  
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สงผลใหผูเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึน     6)  ลดเวลาในการสอน  ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงาย  7)  ประหยัด

คาใชจาย  เมื่อผูเรียนเขาใจและพัฒนาการสอนไดเร็ว  ก็ถือวามีประสิทธิภาพหรือประหยัด  และถาคํานึงถึงผลท่ีไดแลวถือวามี

ความสําเร็จหรือประสิทธิผลอีกดวย  (พิสณุ  ฟองศรี.  2545  :  52) 

สื่อประสมหรือเรียกทับศัพทวา มัลติมีเดีย (Multimedia) เปนการนําเอาสื่อชนิดตางๆมาผสมผสานกันใหสอดคลอง

กับจุดมุงหมายและเน้ือหาของแตละหนวยการเรียนรูของเด็กนักเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายได โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี

ทางการศึกษาเขามาชวย เชนความแตกตางระหวางบุคคล การมีสวนรวมในการเรียนรูและหลักการของการวิเคราะหระบบมา

ชวย เพราะชุดสื่อประสมการรวบรวม เอาวัตถุเพ่ือการเรียนการสอนท่ีประกอบไปดวยสื่อมากกวา 1 ชนิด ข้ึนไปมาจัดไวอยาง

ตอเน่ือง เชน  รูปภาพเครื่องฉายแผนโปรงแสง เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน โปรแกรมบทเรียน เปนตน สื่ออยางหน่ึงอาจใชเพ่ือ

ความเราใจในขณะท่ีอีกอยางหน่ึงใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหาการใชสื่อประสมจะ ชวยใหนักเรียนมีประสบการณจาก

ประสาท สัมผัสท่ีผสมผสานกันชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (การุณ ชาญวิชานนท. 2551 : 3) 

การศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคตางๆ ของโลก จะทําใหนักเรียนตระหนักไดวาการท่ีภูมิภาคตางๆ ของโลก  ท่ีเห็น

ในปจจุบันน้ัน มีสาเหตุของพัฒนาการมาอยางไรบาง การเรียนรูความแตกตาง ความสําเร็จ ความลมเหลว ความไดเปรียบและ

ความเสียเปรียบของแตละดินแดน จะชวยใหเกิดความเขาใจวาทําไมระดับการสรางสรรคจึงหางไกลหรือใกลเคียง การมองเห็น

ภาพรวมของพัฒนาการในภูมิภาคตางๆ ของโลกจะทําใหนักเรียนเขาใจเหตุการณปจจุบันและนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได  

ดังน้ันในการจัดการเรียนรูครูผูสอนจึงจําเปนตองมีสื่อเปนตัวกลางในการถายทอดจากครูสูผูเรียน สื่อหลากหลายรูปแบบหรือท่ี

เรียกวาเทคนิคสื่อประสม  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน อันจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง

พัฒนาการของภูมิภาคตางๆ ของโลก  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอน

แบบปกติ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียน เรื่องพัฒนาการของภูมิภาค

ตางๆ ของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ 

  

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากร 

  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 

สงขลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 280 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมเขต 16 

 

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 

สงขลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 64 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม

เขต 16 ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling ) เพ่ือจัดเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 32 คน และ

กลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 32 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก  1. การสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสม 

     2. การสอนโดยใชการสอนแบบปกต ิ

  ตัวแปรตาม ไดแก  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตางๆ ของ

โลก      

       

 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 

 เน้ือหาท่ีใชในการทดลองครั้งน้ีคือ เน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร ผูวิจัยเลือกหนวยการเรียนรูจํานวน 

1 หนวย รวมเวลา 10 ช่ัวโมง หนวยการเรียนรูท่ี 1 พัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก         

วิธีการดําเนินวิจัย 

           งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ ใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวิธีการวิจัยดังน้ี 

แบบแผนการทดลอง  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Design) แบบกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมท่ีไมเทาเทียมกัน วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design )  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

  1.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

   แผนการเรียนรูกลุมทดลอง โดยใชรูปแบบการสอนแบบเทคนิคสื่อประสม  กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 แผน และแผนการเรียนรู

กลุมควบคุม โดยใชรูปแบบการสอนแบบปกติ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู

ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 5 แผน 

  1.2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการ

เรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบและหาคุณภาพแลว จํานวน 30 ขอ 

 

 2. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอนแบบเทคนิคสื่อประสม   กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1  หนวยการเรียนรู  หนวยการเรียนรู

ท่ี 1 พัฒนาการของภูมิภาคตางๆ ของโลก 

   2.1.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูจากหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร เน้ือหากลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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   2.1.3 แบงเน้ือหาออกเพ่ือใหสอดคลองกับเวลาท่ีใชในการสอน ซึ่งผูศึกษาคนควาไดแบงเปน 4 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชเวลาท้ังหมด 10 ช่ัวโมง ดังน้ี 

  แผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูท่ี 1 ทวีปออตเตรเลียและโอเชียเนีย จํานวน 2 ช่ัวโมง  แผนการเรียนรูหนวย

การเรียนรูท่ี 2 ทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรป จํานวน 3 ช่ัวโมง  แผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูท่ี 3 ทวีปอเมริกาเหนือและทวีป

อเมริกาใต จํานวน 3 ช่ัวโมง และแผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูท่ี 4 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก จํานวน 2 ช่ัวโมง 

   2.1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเขียนแผนการสอน โดยใช เทคนิคสื่อประสม เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

   2.1.5 จัดพิมพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 แผน 

   2.1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุง 

แกไข แลวนําเสนอตอครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบแกไข 

   2.1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับปรุงมาแกไข แลวเสนอตอครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบ 

   2.1.8 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีไดปรับปรุงแกไขและผานการตรวจสอบจากครูพ่ีเลี้ยง มา

จัดพิมพฉบับจริง 

    

  2.2. การจัดทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 

   2.2.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหความสัมพันธระหวางเน้ือหา สาระสําคัญและจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมของแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใชประกอบการกําหนดจํานวนขอสอบและสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยเปนขอสอบอิงเกณฑ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 หนวยการเรียนรู จํานวน 60 ขอ ใชกับแบบทดสอบฉบับ

จริง 30 ขอ  

   2.2.2. นําแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควา 

อิสระ ใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหเหมาะสม 

   2.2.3. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิมท่ีดู เรื่องแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงค เชิงพฤติกรรม   (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 

: 64) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

    +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    -  1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันไมวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

   2.2.4. วิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามของแบบทดสอบแตละ 

ขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม คัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม พบวาขอสอบอยูใน

เกณฑท้ัง 60 ขอ    

   2.2.5. นําแบบทดสอบท่ีอยูในเกณฑและไดรับการปรับปรุงแลว ไปทดลองสอบกับนักเรียนท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

16 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน แลวนํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลวมาตรวจ ใหคะแนนโดยขอท่ี

ถูกให 1 คะแนนขอท่ีผิดให 0 คะแนน 

   2.2.6 เมื่อตรวจใหคะแนนเรียบรอย นํามาวิเคราะห คาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r ) 

ขอ โดยเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 1.00  คัดเลือกขอสอบไว

จํานวน 30 ขอ  
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   2.2.7 นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว จํานวน 30 ขอ มาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ัง

ฉบับโดยใชสูตร KR – 20  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96) 

 นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนเรียบรอย นํามาวิเคราะหแลวน้ันจึงเลือกใชขอสอบคาความยาก (P) ท่ีมีระดับ

ความยากสูงสุดอยูท่ี 0.20 และมีนระดับความงายต่ําสุดอยูท่ี 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) มีระดับอํานาจจําแนกต่ําสุดอยูท่ี 0.20 

และมีอํานาจจําแนกสูงสุด 0.70 คัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ นําแบบทดสอบท่ีคัดไว จํานวน 30 ขอ มาวิเคราะหหาความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR – 20 มีคาความเช่ือมั่นอยูท่ี 0.779 

   2.2.8 จัดพิมพขอสอบท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เพ่ือนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 

  

ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรปูและการสอนแบบปกติ กับกลุมตัวอยาง 2 

กลุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 เปนกลุมทดลองและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 เปนกลุมควบคุม โรงเรียนมัธยม

สิริวัณวรี 2 สงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขต 16  ใน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาสอน 10 ช่ัวโมง 

โดยดําเนินการดังน้ี 

  1. ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการเรียนโดยการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมและการสอนแบบ

ปกติ แกนักเรียนท้ังสองกลุม 

  2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดผลทักษะการคิดวิเคราะห ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน 

  3. จัดการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมและการสอนแบบปกติแกนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมควบคุมท้ังสองกลุม 

  4. ทดสอบหลังเรียนครบทุกหนวยการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบ

วัดการคิดวิเคราะหโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

  5. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองกับนักเรียนท้ังสองกลุมไปทาการตรวจวิเคราะหทางสถิติเพ่ือสรุปผลการ

ทดลองตามกรอบความมุงหมายการวิจัยตอไป 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก กอนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  ผลสัมฤทธ์ิวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี

ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน วิชาประวัติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคสื่อประสมกับ

การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัยไดดังน้ี 
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 การเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ 

กอนการทดลองและหลังการทดลอง จากผลพบวา นักเรียน ท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสม มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตางๆของโลก หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง

แตกตางกัน  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร หลังจากการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการขอบคุณปากตางๆของโลก ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1 และขอท่ี 2 แสดงวาการสอนดวยรูปแบบสื่อประสมมีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงควิจัยท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ หาญจิตตเกษม (2532,บทคัดยอ) ท่ีไดผลวาคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนสื่อ

ประสม กับการเรียนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาวสถิติ (P=0.000) โดยบทเรียนมีประสิทธิภาพ 89.92/80.29 และ

งานวิจัยของ สวาง หลักเพชร (2541, บทคัดยอ) ท่ีทําเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูเรื่องพลังงาน

กับสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชบทเรียนสื่อประสม ไดผลคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช

บทเรียนสื่อประสมกับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ท้ังน้ีผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาอาจเปน

เพราะผูเรียนมีการนําสืบไปประกอบและเสริมความเขาใจจากการเรียนจากปกติ ทําใหเขาใจเน้ือหาไดอยางรวดเร็ว สื่อประสม

ตางๆ สามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดเปนอยางดี สรางความสนใจท่ีจะศึกษา จึงมีความตั้งใจ เกิดแรงกระตุนใหผูเรียนมี

ความสนใจตอการเรียนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการอธิบายเน้ือหาควบคูกับการเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมท่ีสุด 

  

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียน การสอนและการศึกษาคนควาในครั้ง

ตอไปอยางน้ี 

  1 ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

  เพ่ือใหการใชเทคนิคสื่อประสมมีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองคอยดูแลนักเรียน เก่ียวกับการใชเทคนิคสื่อประสม 

และตองทําความเขาใจเก่ียวกับนักเรียนเก่ียวกับการใชเทคนิคสื่อประสมท่ีชัดเจน เชน การศึกษาเน้ือหาในแตละบท การ

ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกหัดและจะตองไมดูเฉลยกอนท่ีจะปฏิบัติฝกเสร็จ 

   

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวิจัยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน เชน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือภาษาไทย เปนตน 
  2.2 ควรทําการวิจัยและศึกษาเก่ียวกับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร  เชน 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง  
  2.3 ควรทําการวิจัยกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ ตอไป เชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4,5,6  
  2.4 ควรมีการศึกษาทดลองใชเทคนิคสื่อประสมวามีผลตอนักเรียนกลุมใดมากท่ีสุด เชน กลุมออน  กลุมปาน
กลางและกลุมเกง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 
2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ประชากร
ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  ผานกระบวนการการหาคาเฉลี่ย คา SD และคาความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช CAI พบวาดานเน้ือหาและดานเทคนิคอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช CAI พบวาคาประสิทธิภาพของ CAI 81.56/91.17 ท่ีไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research are 1) Creating CAI Electronics and circuit subject. 2) Find a 
performance CAI Electronics and circuit subject. 3) Find the achievement of students Study with CAI 
Electronics and circuit subject. 4) Satisfaction study of students By CAI Electronics and circuit subject. The 
population in this study is students Vocational 1 Mechatronics department. The instrument and method 
of data analysis were CAI through the SD Meaning and Satisfaction Process.    
       The results showed that The quality of 
instructional process using CAI found that content and technical aspects were at a high level the 
efficiency of instructional process using CAI It was found that the efficiency of CAI 83/87 That is higher 
than the set threshold. The learning achievement was significantly increased at the 0.05 level. and the 
satisfaction of learners with the use of Computer Assisted Instruction (CAI) was at high level. 
Keywords : Computer Assisted Instruction 
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บทนํา 
 การศึกษาไทยในปจจุบันน้ัน ไดมีเทคโนโลยีความเจริญมากยิ่งข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอ

องคกรทุกหนวยงาน ตลอดจนมีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจําวันของมนุษย จึงทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษย
เปลี่ยนไป ระบบการศึกษาของไทยก็จําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะระบบการเรียนการสอนในปจจุบันไมจําเปนตองเรียนเพียงแต
ในหองเรียนเหมือนในอดีต ผูเรียนสามารถเรียนท่ีใดเวลาใดก็ไดตามตองการ เชน ระบบการเรียนการสอนดวย CAI และ
ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งเปนแนวทางท่ีไดรับความนิยมอยางมาก เพราะผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองไดทุกท่ีและทุกเวลาตามตองการ ท้ังยังชวยลดปญหาการขลาดแคลนครูผูสอนและเปนการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาดวย (ถนอมพร, 2541). ปญหาในการเรียนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรน้ัน เน่ืองจากนักเรียน ปวช.1 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สาขางานเมคคาทรอนิกส ไดผานการเรียนในวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ในภาค
เรียนท่ี 1/2560 ซึ่งผลปรากฏวา ผูเรียนหลายคนไมเขาใจในเน้ือหา ไมรูจักอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในข้ันการพ้ืนฐาน ซึ่งอาจ
ทําใหมีปญหาตอการเรียนวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร เพราะหากผูเรียนไมรูจักอุปกรณ ก็จะทําใหเกิดปญหาใน
การอานวงจร จึงตองอาศัยสื่อในการเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนรูจักอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณ การทํางาน 
ตลอดจนการนําไปตอใชงาน จากท่ีผูวิจัยไดไปศึกษาการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาผูเรียนสามารถ
ตอบสนองกับบทเรียนได และทราบผลการตอบสนองน้ัน ตัวสื่อท่ีนําเสนอก็มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีเสียงและ
ภาพประกอบดวย สิ่งเหลาน้ีตางเปนตัวกระตุนและการเสริมแรงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความ
สนใจ และในท่ีสุดก็จะเรียนรูตามวัตถุประสงค ขอดีอีกประการคือ สามารถจัดไวเพ่ือใหใครก็ไดไปใช และบางเรื่องก็
สามารถจัดเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนวิถีทางของการ
สอนรายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรจัดหาประสบการณท่ีมีความสัมพันธกัน มีการแสดงเน้ือหา
ตามลําดับตางกันดวย (วุฒิชัย, 2543) บทเรียนโปรแกรมท่ีเตรียมไวอยางเหมาะสม นับเปนการสอนรายบุคคลอยางแทจริง
การนําคอมพิวเตอรมาใชในลักษณะเปนผูสอน ไดแนวคิดมาจากการสอนแบบโปรแกรม แตการใชคอมพิวเตอรมีความ
ยืดหยุนในการใชงานมากกวาการสอนแบบโปรแกรม โดยสามารถใชในการโตตอบกับผูเรียน มีการเคลื่อนไหวของ
ภาพกราฟก ซึ่งสามารถทําไดดีกวาสื่อและวิธีการสอนแบบอ่ืน เปนวิธีการเรียนรูท่ีทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง
กอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยจะสามารถทบทวนข้ันตอนและกระบวนการไดเปนอยางดีหรืออาจจะเลือกศึกษาซ้ําเพ่ือเปน
การทบทวนเน้ือหา (อํานวย, 2539) หลังจากท่ีจบการเรียนการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  
  ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ดวย
คอมพิวเตอร จะเปนฝกทักษะการเรียนรูจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบยอย เกม  พรอมตัวอยางประกอบการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงสัญลักษณ
และการเขียนแบบวงจรตางๆ ได และทดสอบตนเองโดยการทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคของการเรียน นอกจากจะใชเปนสื่อการสอนโดยตรงแลว อาจเปนสื่อการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาท่ีจะเรียน
ดวยตนเองหรือผูท่ีไมเขาใจมาศึกษาเพ่ิมเติมได รวมท้ังสามารถใชในกรณีท่ีขาดอาจารยผูสอนหรือนักศึกษาไมสามารถเขา
ช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได ซึ่งอาจจะพัฒนาเปนการเรียนในระบบออนไลนในโทรศัพทมือถือได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร สําหรับนักเรียน  

ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส        
  2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 
สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส       
  3. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและวงจร สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส    
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 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรสําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 

 1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ      

1.2 ศึกษาวิธีการจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิจัยจากตําราและงานวิจัย  
 1.3 ศึกษาเน้ือหารายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ประกอบดวยเน้ือหาหนวยท่ี 1 เรื่องทฤษฎีสาร
ก่ึงตัวนํา หนวยท่ี 2 เรื่องไดโอด และหนวยท่ี 3 เรื่องวงจรเรียงกระแส 
2. การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร มี
ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญมีรายละเอียดดังน้ี 1) ศึกษา
เอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี ดานการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดขอบเขตเน้ือหาวิชา จุดประสงครายวิชา 2) รางแบบประเมินท่ีการแสดง
ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ในดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) จากน้ันจึงนําไปใหอาจารยท่ี
ปรึกษาประเมิน เพ่ือดูความถูกตอง หากไมผานก็ทําการแกไขใหม และจัดพิมพเพ่ือใหผูเช่ียวชาญใชในการประเมิน
ตอไป 

3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้    
       3.1 แบบฝกหัดระหวางเรียนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มีข้ันตอนการสราง
และหาคุณภาพดังน    

   3.1.1 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของขอสอบ มีรายละเอียดดังน้ี 1) ศึกษารายละเอียด
ของรายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร จากคําอธิบายรายวิชา หนวยยอยของเน้ือหารายวิชา 2) วิเคราะห
เน้ือหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รายวิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร โดยเลือกหนวยยอยท่ี 1 2 และ 3 
มาทําการวิเคราะหเน้ือหา จัดลําดับเน้ือหาเพ่ือทําการออกขอสอบ 3) ทําการรางขอสอบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยตองออกเผื่อจากขอสอบท่ีตองการ เพ่ือท่ีจะไดนําขอสอบไปหาคุณภาพ 4) นํา
ขอสอบไปหาคุณภาพ ความเท่ียงตรง จากสูตร IOC ผูเช่ียวชาญท้ังสามคนไดวิเคราะหขอสอบท่ีผานเกณฑ 30 ขอ 
จากจํานวนขอสอบท้ังหมด 35 ขอ แลวจึงนําขอสอบท่ีไดไปหาคาความยากงาย จากสูตรการหา P หาคาอํานาจ
จําแนก จากสูตรการหา r สรุปไดวาขอสอบผานเกณฑท้ัง 30 ขอ หาคาความเช่ือมั่น จากสูตรการหา KR-20 จะใชกับ
ขอสอบท่ีตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน การใชสูตร KR-20 อาศัยความยากงายของขอสอบโดย
จะตองหาผลรวมของผลคูณ สัดสวนผูตอบถูกและผิดแตละขอ 5) เมื่อหาคุณภาพเรียบรอยแลว นําขอสอบท่ีผาน
เกณฑแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 
  3.2.1 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1) ศึกษาเอกสารและตําราตางๆ เก่ียวกับการสรางแบบทดสอบ
ความพึงพอใจ 2) จากน้ันจึงสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจดูเพ่ือความ
ถูกตอง ผลปรากฏวาควรมีการปรับเน้ือหาของแบบประเมินในดานเน้ือหาใหสามารถอานไดงาย กะทัดรัด ผูเรียน
อานแลวเขาใจ จึงไดทําการปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 3) จัดพิมพและนําแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ไปใหผูเรียน 
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  3.2.2 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
                    ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ปวช. 1 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ภาคเรียนท่ี 2/2560 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สาขา
งานเมคคาทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จํานวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีข้ันตอนดังน้ี
     

3.2.2.1 ใหผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อีกครั้ง หลังจากท่ีเรียนใน 
คาบสอนโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

ลําดับ กิจกรรม 

1. ผูเรยีนทําแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) 

2. ผูเรยีนศึกษาบทเรยีนในหนวยท่ี 1 เรื่องทฤษฎีสารก่ึงตัวนํา 

3. ผูเรยีนทําแบบฝกหดัหลังเรียนหนวยท่ี 1 เรื่องทฤษฎีสารก่ึงตัวนํา 

4. ผูเรยีนศึกษาบทเรยีนในหนวยท่ี 2 เรื่องไดโอด 
5. ผูเรยีนทําแบบฝกหดัหลังเรียนหนวยท่ี 2 เรื่องไดโอด  
6. ผูเรยีนศึกษาบทเรยีนในหนวยท่ี 3 เรื่องวงจรเรียงกระแส 
7. ผูเรยีนทําแบบฝกหดัหลังเรียนหนวยท่ี 3 เรื่องวงจรเรียงกระแส 
8. ผูเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรยีน (posttest) 
9. ผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางหนาจอการเลือกเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานเทคนิค โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  

รายการประเมิน  SD ความหมาย 

1. ดานตัวอักษร (Text) 4.27 0.70 มาก 

2. ดานภาพน่ิง (Image) 4.33 0.62 มาก 

3. ดานภาพเคลื่อนไหว (Animation) 4.20 0.56 มาก 

4. ดานเสียง (Audio) 4.42 0.51 มาก 

5. ดานปฏิสมัพันธ (Interactive) 4.22 0.55 มาก 

6. ดานอ่ืนๆ 4.56 0.53 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.58 มาก 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

รายการประเมิน  SD ความหมาย 

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 4.33 0.58 มาก 

2. ดาน ภาพ เสียง และตัวอักษร 4.26 0.59 มาก 

3. ดานการปฏสิัมพันธในบทเรียน 4.33 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 พบวาผูเช่ียวชาญเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดาน

เทคนิค และคุณภาพดานเน้ือหา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.33 และ 4.30 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการ n คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

แบบฝกหัดระหวางเรียนท้ังหมด 3 ครั้ง (E1) 17 30 416 81.56 

แบบทดสอบหลังเรยีน (E2) 17 30 425 83.33 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 

81.56/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 

3. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนน n คาเฉลี่ย คะแนนเต็ม t คํานวณ t ตาราง 

แบบทดสอบกอนเรียน 17 11.94 30 
9.32** 1.7459 

แบบทดสอบหลังเรียน 17 14.24 30 
 

** ระดับนัยสําคัญ 0.05 df=16 

 จากตารางท่ี 5 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและวงจร 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน 

รายการประเมิน  SD ความหมาย 

1. ดานรูปแบบลักษณะของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน

มัลตมิีเดยี 

4.17 0.69 มาก 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน (ตอ) 

รายการประเมิน  SD ความหมาย 

2. ดานเน้ือหา 4.28 0.70 มาก 

3. ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.54 0.67 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.70 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวาผูเรียนท้ังหมด 17 มีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.30 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 

โดยผูเช่ียวชาญ พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร มีความเหมาะสม

ดานเทคนิคอยูในระดับมาก ( 4.43, S.D.=0.58 และมีความเหมาะสมดานเน้ือหาอยูในระดับมากเชนกัน(คาเฉลี่ย= 

4.30,SD=0.60) อาจจะเปนเพราะบทเรียนมีการปฏิสัมพันธในบทเรียน    

  

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรมี

ประสิทธิภาพ 81.56/83.33 น่ันคือ มีประสิทธิภาพระหวางใช(E1) 81.56 และประสิทธิภาพหลังใช(E2) 83.33 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว     

   

 3. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ทําใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

  

 4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30, SD 0.70)  

 5. การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในเชิงทฤษฎี เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในบทเรียน
ประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพ่ือดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนใหทราบ
ทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหแกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือให
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ท้ังน้ีจะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาใน
รูปแบบท่ีแตกตางกัน องคประกอบสําคัญของ CAI ไดแก การเรียนโดยใช คอมพิวเตอร มีการออกแบบบทเรียน
กอน ผูเรียนโตตอบกับบทเรียนผานทางคอมพิวเตอร และใชหลักความแตกตางระหวางบุคคล แบงเปนประเภท
ตางๆ ไดแก แบบการสอน (Instruction) แบบสอนเสริมหรือทบทวน (Tutorial) แบบฝกหัดและฝกปฏิบัติ (Drill 
and Practice) แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) แบบเกม (Game) แบบแกปญหา (Problem 
Solving) แบบทดสอบ (Test) แบบสรางสถานการณเพ่ือใหคนพบ (Discovery) เปนตน    
 6. การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในเชิงวิจัย นับวาเปนวิธีการสอนท่ีนิยมนํามาใชเพ่ือชวยใน
การเรียนรู ท้ังน้ียังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว คือ 80/80  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(ฉวีวรรณ, 2542)  ท่ีศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนจากวิธีสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนสูงกวากลุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ถาหากมีปญหาในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย มีข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน คือ 1) เลือกเน้ือหาและกําหนดจุดมุงหมายท่ัวไป  การพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีนํามาเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะตองคํานึงถึงวาเปนเน้ือหาท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนเปนรายบุคคล 2) วิเคราะหผูเรียน การท่ีจะ
เตรียมบทเรียนหน่ึงๆ น้ัน จะตองคํานึงถึงผูเรียนวาอยูในระดับใดประสบการณเดิมเปนอยางไร เปนเด็กท่ีเรียนเกง
หรือออน ท้ังน้ีจะไดเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียน 3) กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม จุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรมเปนสิ่งสําคัญมากในการสรางบทเรียนหรือแมแตในการสอนวิธีอ่ืนๆ เพราะจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
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เปรียบเสมือนเข็มทิศหรือเครื่องช้ีแนวทางเปนเครื่องบงบอกทิศทางของบทเรียนวาจะดําเนินไปอยางไร และเปน
เครื่องกําหนดรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนเปนเกณฑในการประเมินผล 4) วิเคราะหเน้ือหา
แยกเปนหนวยยอย นําเน้ือหาท่ีเลือกไวแลวมาแยกเปนหนวยยอยๆ หรือตอนสั้นๆ  เรียงจากงายไปหายากหรือจาก
สิ่งท่ีรูไปสูสิ่งท่ีไมรู และถาเน้ือหาจะตองตอเน่ืองกันเปนลําดับก็จะตองจัดลําดับไว 5) การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ควรใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใช 6) 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแบบ เมื่อไดรูปแบบของบทเรียนแลวก็ลงมือสรางแบบ วิธีท่ีงายก็คือรางลง
กรอบไวกอนโดยเขียนหมายเลขกํากับไว ในแตละกรอบจะใหมีขอความหรือรูปภาพอะไรก็จะตองเขียนไวใหครบ
ตามท่ีตองการใหปรากฏบนจอ (พรอมท้ังคําสั่งท่ีจะใหผูเรียนเลือกหรือตอบสนอง) บางครั้งอาจรางเปนแผนภูมิ
ลําดับวิธี  ไวกอนหรือหลังก็ได  เพราะแผนภูมิน้ันจะเปนแนวทางในการใชรหัสคําสั่งคอมพิวเตอรและเปนแนวการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในตอนตอไป สําหรับกรอบท่ีรางไวน้ัน  ควรรางตอเน่ืองกันไปตั้งแตตนจนจบในแตละ
ตอน  ภายในกรอบจะตองเขียนโนตสําหรับใหนักโปรแกรมใชเปนแนววางในการใชคําสั่ง    
 2. กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ี เปนผลการปฏิบัติท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส 
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Secondary Polynomial“ of Secondary Grade 2/13 Students in Woranari Chaloem School, 

Songkhla Province Using Practice Packages together with Reinforcement Technique  
by Bonus Points  
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 จุไรศริิ ชูรักษ 2         Juraisiri  Choorak2 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารี
เลิม จังหวัดสงขลา  หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสกับ
เกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด
สงขลา ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส  
ประชากรท่ีใชในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13 ประจําปการศึกษา 2560  โรงเรียนวรนารีฌฉลิม 
จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครังน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกเสริม
ทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.15 .และกอนเรียนคิด
เปนรอยละ 52.15    

คําสําคัญ: แบบฝกเสริมทักษะ, เทคนิคการเสริมแรง, คะแนนโบนัส, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to compare learning achievement on 
Mathematics on “Factorization of secondary polynomial” of secondary grade 2/13 students in 
Woranari Chaloem school, Songkhla Province using practice packages together with reinforcement 
technique by bonus points with the criteria of 70 percentages, and 2) to compare learning together  
with reinforcement technique by bonus points. The populations  were 45 secondary grade 2/13  
students in Woranari Chaloem school,  Songkhla Province in the second semester of the achievement 
on Mathematics on “Factorization of secondary polyno” of secondary grade 2/13 students in 
Woranari Chaloem school,  Songkhla Province between before and using practice packages 2017 
academic year. The research tools consisted of lesson plans, practice packages, and a learning 
achievement test. Analytical statistics were percentage,  mean and standard deviation. The 
research found that: 

1. students’ learning achievements after using practice together with reinforcement 
by bonus points was 80.15% that was higher than the criteria of 70%,  

2. students’ learning achievements after using practice packages together with 
reinforcement by bonus points was higher than before with after using practice packages 
together with reinforcement by bonus points pt was 80.15% and before using was 52.15%.   

Keywords:  Practice package, Reinforcement technique, Bonus point, Learning achievement on 
Mathematics 

 
บทนํา 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยาง
มีเหตุผล  เปนระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน  รอบคอบ  ชวยให
คาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  แกปญหา  และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากน้ี
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและศาสนาอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต  ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
มุงเนนใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  
โดยใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ หลายดาน  หน่ึงในน้ันคือ  คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  มีสุขภาวะดีข้ึน  มี
คุณธรรม จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ)  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา๔๙บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  
ซึ่งสอดคลองกับ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ไดกลาวถึงแนวจัดการศึกษาไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย  ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  การดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร
ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ
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กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ซึ่ง
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา  ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  มี
โครงสรางหลักสูตรยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู  เวลาและการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหผู เรียนมีความรู  
ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551: 3)  

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  และมนุษยไดใชคณิตศาสตรเปน

เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและ

สถานการณไดอยางรอบคอบถ่ีถวน  สามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจและแกปญหาได  ดังน้ันการจัด

กิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหไดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ัน  ครูผูสอนจําเปนตอง

ใชเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมในแตละเน้ือหาและผูเรียนจึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระคณิตศาสตรประกอบดวย 6 สาระ  ไดแก  จํานวนและการ

ดําเนินการ  การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร  การเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  เปนเน้ือหาหน่ึงท่ีนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 จําเปนตองเรียนตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551  กําหนดโดยนักเรียน

จะตองมีความรูความเขาใจ  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในสาระอ่ืนในคณิตศาสตร  จากการแลกเปลี่ยนขอมูลการ

เรียนสาระคณิตศาสตรของนักเรียนกับคณะครูท่ีสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา  และขอมูลจากการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา  ซึ่งเปนผลมาจากความรูพ้ืนฐานของนักเรียน  สงผลใหเมื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560  ไดวิเคราะห

คาสถิติพ้ืนฐานจําแนกตามวิชาผลปรากฏวา  รายวิชาคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 29.65 คะแนนสูงสุด 65  ต่ําสุด 30(โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, 30 สิงหาคม2560) แสดงใหเห็น

วา นักเรียนสวนใหญมีความสามารถทางคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑ  ดังน้ันครูผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการท่ีจะชวย

พัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

แบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือหน่ึงท่ีชวยในการแกไขปญหา  ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาไดดี

ยิ่งข้ึน  สามารถแกปญหาไดถูกตอง (ฉวีวรรณ  กีรติกร, 2537 : 7-8 )  จากทฤษฎีการลองผิดลองถูกของ  ธอรน

ไดค (Thorndike)  เก่ียวกับกฎเกณฑการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัดของวัตสัน (Watson)  ท่ีพบวาการ

ฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ยอมทําใหผูฝกคลองแคลวสามารถทําไดดีเหมือนเดิมสิ่งใดก็ตามท่ีไมไดรับการฝกฝน

ทอดท้ิงไปนานแลวยอมทําไดไมเหมือนเดิมตอเมื่อมีการฝกฝนหรือการกระทําซ้ําก็จะชวยใหเกิดทักษะเพ่ิมข้ึน(สุจริต 

เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย, 2523 :52 -62) และนอกจากน้ีแบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือประเมิน

ตนเองของนักเรียน  ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน  รูจักทํางานตามลําพังดวยตนเอง  มีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง  มีความรับผิดชอบ ถานักเรียนไดทําแบบฝกทักษะบอย ๆ จะชวยใหนักเรียนไดมีไหวพริบ  สติปญญา  ชวย

เสริมทักษะทางภาษาใหคงทน (พิสมัย พุงกระโทก, 2556 : 31)  การใชแบบฝกเสริมทักษะจะชวยใหผูเรียนมี

พัฒนาการทางการเรยีนรูในเน้ือหาไดดีข้ึนเพราะนักเรียนไดมีโอกาสนําความรูท่ีเรียนมาแลวฝกใหเกิด ความเขาใจ

กวางขวางยิ่งข้ึน (วิมลรัตน  สุนทรโรจน, 2548 : 113)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายเลมไดกลาวถึงการแกปญหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  พบวาการใชแบบฝกเสริมทักษะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนสูงข้ึน 

นอกจากน้ี การนําการเสริมแรงมาใชในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนก็เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีชวยให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนได โดยปนการจูงใจใหนักเรียนไดคงไวซึ่งการปฏิบัติหรือมีพฤาติกรรมท่ี
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ตองการใหนาน ๆ การเสริมแรงบวกเปนแบบท่ีใชสรางแรงจูงใจไดดีท่ีสุด การเสริมแรงอยางตอเน่ืองใชไดดีในการ

คงสภาพพฤติกรรมท่ีตองการไว (วินัย  เพชรชวย, 2552)  

จากปญหาและความสําคญัดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะใชแบบฝกเสริมทักษะและเทคนิคการเสริมแรง

ดวยการใหคะแนนโบนัสมาจดักิจกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร  เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทาง

คณิตศาสตร  เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  และเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเลิม จังหวัดสงขลา  หลังเรียนโดยใชแบบ

ฝกเสรมิทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและ

หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส   

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี

สอง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะ  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  สูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี

สอง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะ  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  สูงกวาเกณฑกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตการวิจัย 
 1.1 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัด

สงขลา ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด 30 คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การสรางแบบฝกเสริมทักษะ  เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  เน้ือหาท่ีใชประกอบกา

สรางครั้งน้ี  ผูวิจยัไดใชเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  

ไดแก 

  1. การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง 

2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  

3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนกําลังสองสมบูรณ 

 1.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ หมายถึง การใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส 
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 ตัวแปรตาม หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสอง 

1.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โดยในการทดลองใชเวลา  สัปดาหละ 2 คาบ  คาบละ 

50 นาที  ใชเวลาท้ังสิ้นจํานวน 6 คาบ 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 2.1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวจํานวน 6 แผน 
 2.2) แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/13 
 2.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ตั้งแต 0.5 – 1.00  
3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 3.1) ใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.2) จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคเสริมแรงดวยการให
คะแนนโบนัส จํานวน 6 แผน เปนเวลา 3 สัปดาห  
 3.3) ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเลิม จังหวัดสงขลา  หลังเรียน

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 

ปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรง
ดวยการใหคะแนนโบนัสกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 (N=30)  

การทดลอง คะแนนเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ 

ผลการเปรยีบเทียบกับ

เกณฑรอยละ 70 

หลังเรียน 16.03 3.33 80.15 สูงกวาเกณฑ 
 

 จากตาราง 1 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิค
การเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส คิดเปน 80.15  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหวาง

กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส  ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13                 
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โรงเรียนวรนารีเลิม จังหวัดสงขลา  กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส (N=30) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ 

คะแนนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

กอนเรียน 10.43 2.95 52.15 
28.00 

หลังเรียน 16.03 3.33 80.15 

 จากตาราง 2 แสดงวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธ์ิจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนคิด
เปนรอยละ 52.15 และหลังเรียนเทากับ 88.40  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเรอยละหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 28.00 

 

                                     สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.15 .และกอนเรียนคิด
เปนรอยละ 52.15  

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70  ผลการวิจัย
เปนเชนน้ี เน่ืองจากนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง  แบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนเปนอยางดี  นอกจากน้ีขอดีท่ีพบอีกประการหน่ึงคือ
ผูเรียนสามารถท่ีจะกลับมาทบทวนซ้ําในกรณีพบขอผิดพลาดไดอีกจนเกิดความเขาใจ  แบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง เปนวิธีท่ีชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหาการ
เรียนไดดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี การเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสอยางตอเน่ืองยังจูงใจใหนักเรียนไดมีพฤาติ
กรรมการทําแบบฝกใหถูกตองและตั้งใจใหการฝกมีคําตอบท่ีถูกตอง  จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริลักษณ  พุมกําพล (2546 :68-76)  ไดศึกษา
การสรางแบบฝกเสริมทักษะเรื่องเศษสวนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีสอบไมผานเกณฑท่ีใหนักเรียน
แสดงข้ันตอนในการแกปญหาโดยแบงเปน 3 ตอน  ข้ันทําความเขาใจโจทยปญหา  ข้ันแสดงวิธีการแกปญหา  ข้ัน
สรุปคําตอบ  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะเรื่องเศษสวนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  โดยเฉลี่ยของแบบฝก
เสริมทักษะ 1-4 เทากับ 81.91/82.80  แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพนําไปใชได  และแบบฝกเสริม
ทักษะ 5-7 เทากับ 81.95/80.60  แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพนําไปใชได  และหลังจากใชแบบฝก
เสริมทักษะ  เรื่องเศษสวนแลว  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวากอนใชแบบฝก
เสริมทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และไดคะแนนมากกวารอยละ 50 ทุกคน  และลอเรย 
(Lawrey,1978 : 817-A อางใน ธนวรรณ ลิ้มสุนทรชัยพร ,2545 : 38-39)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะ
กับนักเรียนระดับ 1 ถึงระดับ 3 จํานวน 87 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
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มีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกเสริมทักษะมากกวาคะแนนกอนทําแบบฝกเสริมทักษะและนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะแลว  ไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 89.8 น่ันคือ แบบฝกเสริมทักษะเปน
เครื่องชวยใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
เสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.15 .และกอนเรียนคิด
เปนรอยละ 52.15 ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองจากกอนเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  นักเรียน
ยังไมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาเรื่องน้ีมากอน  หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียน  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสสงผลใหนักเรียนมีความ
ตั้งใจในการเรียนและใหความรวมมือในการเรียนเปนอยางดี  จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งสอดคลอง
กับ  ทิตติยา  ฤทธ์ิโต. (2553) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การ
บวกและการลบจํานวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การบวก
และการลบจํานวนเต็ม  สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และเตือนใจ  ตรีเนตร (2544: 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง พ้ืนท่ี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีใหนักเรียนแสดงข้ันตอนการแกปญหา  ผลการวิจัยพบวาหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนท่ี นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการฝกสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และแบบฝกท่ีใชมีประสิทธิภาพเทากับ 84.34/82.20 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัครั้งน้ี 

1.1 กอนนําแบบฝกเสรมิทักษะเรือ่งการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง  ไปใชควรมีการ
แนะนําการใชแบบฝกเสรมิทักษะ  เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง  เพ่ือใหเขาใจถึงจุดมุงหมายและ
วิธีการใชใหถูกตองชัดเจนจนเกิดความเขาใจตรงกัน 

1.2 ในการเสริมแรงแกนักเรียนดวยการใหคะแนนโบนัสน้ัน ครูควรใหอยางตอเน่ืองโดยใหมคีวาม
หลากหลายในวิธีการใหคะแนน ไดแก ใหคะแนนเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกทักษะ เมื่อ
นักเรียนมีความพยายามสูง เมื่อนักเรียนตั้งใจเรียน เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือ และใหใหมีความหลากหลายยิ่งข้ึน ท้ังน้ี
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกฝนในเน้ือหาน้ีใหมากยิ่งข้ึนและฝกฝนอยางตอเน่ือง  

 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการพัฒนาและหาประสทิธิภาพแบบฝกเสริมทักษะคณติศาสตรในเน้ือหาอ่ืน ๆ 
2.2 ควรมีการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู  วิชาคณิตศาสตร เรือ่ง การแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรสีอง  ดวยแบบฝกเสรมิทักษะคณติศาสตรกับวิธีการเรยีนรูในรูปแบบอ่ืน ๆ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจ  เลือกวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและความพรอมของนักเรียน 

2. ควรมีการวิจัยการใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการเสรมิแรงกับตัวแปรตามอ่ืน ไดแก ทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกปญหา เปนตน 

3. ควรมีการนําเทคนิคอ่ืน ๆ มาใชรวมกับแบบฝกทักษะ ไดแก เทคนิคการใชคําถาม เทคนิคผัง
กราฟก    เปนตน  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การถายโอนความรอนโดยใชสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู สื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ Paired t-test ผลการวิจัย
สรุปไดดังน้ี  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การถายโอนความรอน พบวากอนเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.72 คะแนน และหลังเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.17 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการถายโอนความรอนหลังเรียนโดยใชสื่อประสม
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
คําสําคัญ : สื่อประสม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
The objective of this research were to study and compare the achievement in heat 

transfer of mathayomsueksa 1 students before and after they were taught with the multimedia. 

The sample for the studying were 18 Mathayomsueksa 1 students in Theppithayapanumas 

school. The instruments used in the study were learning instructional plan, heat transfer 

multimedia and achievement test. The data were analyzed by using such statistics as means, 

standard deviations and Paired t-test. The results of the research were as follow: 1) The average 

scores in heat transfer of mathayomsueksa 1 students before they were taught was 7.72 points 

and after was 12.17 points from total 20 points. 2) The achievement in Heat Transfer with the 

multimedia after studying was higher than before studying at the 0.01 level of significance. 

Keyword: multimedia, Achievement 
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บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และมาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษา
ตองการพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดีและสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการเรียนการสอนตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรสามารถจัดใหผูเรียนไดสํารวจตรวจสอบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ตั้งแตข้ันกําหนดปญหา 
ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลจากการทํากิจกรรมและจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันสรางความสนใจ  ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบายและลง
ขอสรุป ข้ันขยายความรูและข้ันประเมินผลจากสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เปนการศึกษาจากของจริงดวย
กิจกรรมการทดลอง เอกสารสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาตางๆ บูรณาการอยางสมดุลในการจัดการ
เรียนการสอนแตละครั้ง อีกท้ังวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนามนุษยทําใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ัง
ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห  วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มี
ความสามารถในการแกปญหาอยางมีระบบ สามารถตัดสินใจไดโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ี
สามารถตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู  ดังน้ันทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย
สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม (กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช, 2550) 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระหน่ึงในหลักสูตร 
โดยมีจุดประสงคท่ัวไปวานักเรียนเขาใจหลักการทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เขาใจขอบเขต ธรรมชาติ 
ขอจํากัดของวิทยาศาสตร มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควา คิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ  มีทักษะในการสื่อสารและ
ความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน นําความรูความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค จะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญมาก 
ครูผูสอนจะตองดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีควรมีในกระบวนการจัดการเรียนการสอน น่ันคือ สื่อ
การสอน เพ่ือใชประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการใชสื่อประสม คือ การใชสื่อหลายๆ อยางท่ีสนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกันมาใชรวมกันอยางมี
ระบบ พรอมท้ังการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของเน้ือหา เพ่ือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สื่อประสมน้ันมุงท่ีจะใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนดวยตนเองตาม
ความสามารถของตน และการไดรวมกิจกรรมกับผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง โดยท่ี
นักเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับทันทีในขณะเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความพยายามมากยิ่งข้ึนและเปนการเสริมแรง
จากความสําเร็จท่ีเกิดจากตัวของนักเรียนเอง (กิดานันท  มลิทอง, 2540)  

จากขางตนผูวิจัยเห็นวาการใชสื่อประสมมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในเน้ือหาท่ีมีการทดลอง ซึ่งผูวิจัยจึงสนใจนําสื่อประสมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การถายโอนความ
รอน เน่ืองจากเน้ือหาน้ีมีความสลับซับซอน ตองมีการทดลองนักเรียนถึงจะเขาใจ อีกท้ังจากการจัดการเรียนการ
สอนปการศึกษาท่ีผานมานักเรียนสวนหน่ึงยังไดคะแนนนอยไมผานเกณฑการประเมิน เมื่อสอบถามสาเหตุเบ้ืองตน
พบวา ผูเรียนไมสนใจเรียน นักเรียนเบ่ือหนายในการเรียน ขาดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ครูผูสอน
เนนเน้ือหามากกวากระบวนการคนควาหาความรู หนังสือเรียนและสื่อท่ีมีอยูในทองตลาดไมเราความสนใจ ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน โดย
ใชสื่อประสมสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อันเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนา
ใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอนดีข้ึน บรรลุตามตัวช้ีวัด
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และมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูทานอ่ืน ๆ ตอไป 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอน โดยใชสื่อประสมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอน กอนและหลังเรียนโดยใชสื่อ
ประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การถายโอนความรอนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรยีนโดยใชสื่อ
ประสมสูงกวากอนเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน   
เทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาจํานวน 3 หอง รวมนักเรียนท้ังหมด 65 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผูวิจัยทําการการสุมอยางงาย โดยการสุมหองเรียนจํานวน 1 หอง 
ไดหองมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีนักเรียนจํานวน 18 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอน ช้ันมัธยมศึกษา  

ปท่ี 1 จํานวน 3 แผน ไดแก 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การนําความรอน  
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพาความรอน 
 1.3 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแผรังสีความรอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

เรื่องการถายโอนความรอน 

 

 

สื่อประสม 
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 2. นวัตกรรมท่ีเลือกใช คือ สื่อประสมประกอบดวย 4 ชุด/กิจกรรม ดังน้ี 
  2.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนความาจากสื่อการ
เรียนรู E-Learning กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 3 เรื่อง ไดแก การนําความรอน การพาความรอนและการ
แผรังสีความรอน 
  2.2 Power Point การถายโอนความรอนเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน
ประกอบดวย 3 เรื่อง ไดแก การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสีความรอน 
  2.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน ประกอบดวยแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน ใบความรู กิจกรรมการทดลอง และแบบฝกหัดในตัวของชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ัน  
  2.4 วิดีโอการถายโอนความรอนเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนความาจาก 
Caiproject คลังสื่อการสอน ซึ่งประกอบดวย 3 วิดีโอ ไดแก วิดีโอเรื่อง ไขความลับกับการนําความรอน วิดีโอเรื่อง 
ไขความลับกับการพาความรอนและวิดีโอเรื่องไขความลับกับการแผรังสีความรอน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอน 
เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การถายโอนความรอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่ง
ใชสําหรับทดสอบนักเรียนกอนและหลังใชสื่อประสม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดสอบกอนใชสื่อประสมกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยใชสื่อประสมจํานวน 3 ชุด ชุดละ 1 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง 
จํานวน 1 แผนตอสัปดาห คือ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การนําความรอน โดยใชสื่อประสม 1 ชุด คือ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายโอนความรอนโดยการนําความรอน Power Point การถายโอนความรอนโดยการนํา
ความรอน วิดีโอการถายโอนความรอน เรื่อง ไขความลับกับการนําความรอนและชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การ
ถายโอนความรอนโดยการนําความรอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพาความรอนโดยใชสื่อประสม 1 ชุด คือ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายโอนความรอนโดยการพาความรอน Power Point  การถายโอนความรอนโดยการพา
ความรอน วิดีโอการถายโอนความรอน เรื่อง ไขความลับกับการพาความรอนและชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การ
ถายโอนความรอนโดยการนําความรอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

2.3 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแผรังสีความรอน โดยใชสื่อประสม 1 ชุด คือ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง การถายโอนความรอนโดยการแผรังสีความรอน Power Point การถายโอนความรอนโดยการ
แผรังสีความรอน วิดีโอการถายโอนความรอน เรื่อง ไขความลับกับการแผรังสีความรอนและชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง การถายโอนความรอนโดยแผรังสีความรอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

 3. หลังใชสื่อประสมครบตามท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอนกับกลุมตัวอยางอีกครั้งหน่ึง 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอน
ความรอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใชสื่อ
ประสม ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนมากท่ีสุด คะแนนนอยท่ีสุด 
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 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอน
ความรอน กอนและหลังการใชสื่อประสมโดย ดวยสถิติทดสอบ Paired t-test 

 

ผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการถายโอนความรอน โดยใช
สื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนเทพพิทยาภาณุมาศ จํานวน 18 คน แบงเปนเพศชาย 4 คน 
และเพศหญิง 14 คน ไดผลการวิจยัตามวัตถุประสงคตามลําดับดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสื่อประสม พบวา
กอนเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนไดคะแนนมากท่ีสุดเทากับ 9 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 4 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.72 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.57 และหลังเรียนโดย
โดยใชสื่อประสมนักเรียนไดไดคะแนนมากท่ีสุดเทากับ 15 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 10 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.22 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.70 รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการถายโอนความรอนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสื่อประสม 

การทดสอบ Mean SD Max Min 

กอนเรียน 7.72 1.57 9.00 4.00 

หลังเรียน 12.22 1.70 15.00 10.00 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอน กอนเรียนและหลังเรียน โดย

ใชสื่อประสมหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายละเอียดดังตาราง 2 
  
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการถายโอนความรอนกอนเรียนและหลังเรียน 
           โดยใชสื่อประสม 

การทดสอบ n Mean SD t-test p-value 

กอนเรียน 18 7.72 1.57 8.88** 0.00 

หลังเรียน 18 12.22 1.70   
**p<0.01 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการถายโอนความรอน โดยใช
สื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สรุปตามวัตถุประสงคตามลําดับดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสื่อประสม พบวา
กอนเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.72 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.57 และ
หลังเรียนโดยโดยใชสื่อประสมนักเรียนได คะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.22 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.70 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอน กอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใชสื่อประสมหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             343 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถายโอนความรอน หลังเรียนโดยใชสื่อประสม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ  อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบวา หลังเรียนโดยใช
สื่อประสม นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสื่อประสม เรื่อง การถายโอนความรอน 
เปนสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ มีสื่อท่ีหลากหลาย เชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วีดิโอ Power Point และมีความ
ทันสมัย สามารถเราความสนใจใหเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากข้ึน อีกท้ังในชุดกิจกรรมมีใบ
ความรู ใบกิจกรรม และกิจกรรมการทดลอง ท่ีนักเรียนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีหลากหลาย เกิดความรู ความเขาใจ ความสนุกสนานไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญ และทราบความกาวหนาของตนเอง มีการเสริมแรงใหกับนักเรียน เชน การ
ชมเชยนักเรียนท่ีคนหาคําตอบไดเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูมากข้ึน จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และผลการวิจัยสอดคลองกับพรพนา สมัยรัฐ (2554) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการ
สอนโดยใชสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชสื่อประสม
สูงกวากลุมการเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับวรางคภัทร  สุขเรือน 
(2555) ท่ีพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เชนเดียวกับการศึกษาของชนิกา บัวเผียน (2556) ท่ีพบวาหลังจากการ
เรียนดวยสื่อประสมนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการศึกษาของสุนันทา  
ยินดีรมยบุญเรือง  ศรีเหรัญ และชาตรี  เกิดธรรม (2557) ท่ีพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย
สื่อประสมสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไมไดเรียนดวยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิ
เปนไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับข้ันตอนของการทดลอง น้ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเรื่อง การถายโอนความรอน ดวยสื่อประสมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให
สูงข้ึนได 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้น้ี 
 1.1 สื่อประสม เรื่อง การถายโอนความรอน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพสมควรอยางยิ่ง
ท่ีครูผูสอนจะนําไปใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนไดสูงข้ึน 
 1.2 ครูผูสอนสามารถนําสื่อประสมเรื่อง การถายโอนความรอน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไปใชสอน
ซอมเสริมใหนักเรียนท่ีบกพรองหรือไมเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ สามารถนําไปใชเปนสื่อชวยสอนนอกเวลาเรียนใหกับ
นักเรียนได 
 1.3 ครูผูสอนสามารถนําสื่อประสมเรื่อง การถายโอนความรอน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหนักเรียน
ท่ีสนใจไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามศักยภาพ หรือใชสอนแทนครูเมื่อครูลา หรือติดประชุม เปนการสรางวินัยใน
ช้ันเรียน และฝกนิสัยใหนักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
 1.4 ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนตองคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ใหคําแนะนําชวยเหลือ
เมื่อมีปญหา คอยกระตุน และใหกําลังใจเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูสงผลใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนาสื่อประสมในเรื่องอ่ืน ๆ ในระดับช้ันตาง ๆ ดวย 
 2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใชสื่อประสมกับการสอนโดยวิธีอ่ืน 
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 2.3 ควรวิจัยศึกษาผลการเรียนรูดานความรู โดยใชแบบทดสอบท่ีเปนปรนัยและอัตนัยควบคูกับการ
ประเมิน เพ่ือชวยใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
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บทคัดยอ 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ตามเกณฑ 
75/75  2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  และ 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จํานวน 1 
หองเรียน นักเรียน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชเวลาในการวิจัย 3 
สัปดาห รวม 10 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5E จํานวน 2 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) และการทดสอบคาที (t – test Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง                       
ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
5E มีประสิทธิภาพ 77.5/75.17  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E หลังการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความ
นาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to find the overall efficiency of learning plans in 
Mathematics lessons on probability for Mathayom 3 students using inquiry cycle (5E) technique 
by the standard of 75/75, 2) to compare the learning achievement before and after learning by 
using learning activity through the inquiry cycle (5E) technique, and 3) to examine the 
satisfaction of students in Mathayom 3 towards Mathematics learning using the inquiry cycle (5E) 
technique. The sample of this study consisted of 40 Mathayom 3/1 students in the second 
semester of the academic year 2017 at Rattaphumwittaya School, Rattaphum District, Songkhla 
Province, obtained using cluster random sampling. The duration of the research study was three 
weeks; 10 hours in total. The research instruments were 2 plans of learning activity on 
probability through the inquiry cycle (5E) technique including a 15-item achievement test in 4 
multiple choices and a rating scale questionnaire for asking the students’ satisfaction towards 
learning using learning activity through the inquiry cycle (5E) technique. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation, and t-test.  

Based on the findings of the study, it was concluded that:  1) The efficiency of learning 
plans in Mathematics lessons on probability for Mathayom 3 students taught by using learning 
activity through the inquiry cycle (5E) technique was at 77.5/75.17. 2) The Mathematics learning 
achievement on probability for Mathayom 3 students taught by using activity through the inquiry 
cycle (5E) technique after learning was higher than before learning at the significant difference of 
.05., and 3) The students’ satisfaction towards learning using the inquiry cycle (5E) technique 
was at a high level.  

 
Keywords: learning achievement, learning activity through inquiry cycle (5E) technique 

บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนํา
ความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา การดําเนินชีวิต และการศึกษาตอ การมเีหตุผล 
มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 10) และยังกลาววา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 47) ดังน้ันการท่ี
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
จากสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ฝกทักษะการสืบเสาะหาความรูท่ีหลากหลายและทําใหช้ันเรียนเปลี่ยนไปจากช้ันเรียน
ทําแบบฝกหัดและทองจํามาเปนช้ันเรียนท่ีนาตื่นเตนท้ังการสอนและการเรียนรู สอดคลองกับ อําไพ ธนะมูล 
(2557, น. 12) ท่ีกลาววา หลักการสอนคณิตศาสตรน้ัน ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงประสบการณ ความรูพ้ืนฐาน และ
ศักยภาพของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน ใหผูเรียนไดเขาใจถึงพ้ืนฐานของคณิตศาสตร และ เนน
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การฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนอยางมีเหตุผลโดยสอนจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด  ให
ผูเรียนรูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร และรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร 

การเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซึ่งมี    
ผลทําใหท้ังครูผูสอนและผูเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน กลาวคือการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ครูผูสอนควรเปดโอกาสผูเรียนใหสังเกต ใหคิดคํานวณ ใหคิดวิเคราะห ใหตัดสินใจ ใหเหตุผล ใหแกปญหา ให 
ปฏิบัติงาน ใหเคลื่อนไหว เนนฝกทักษะและกระบวนการคิด วิธีการศึกษา คนควา  เพ่ือหาองคความรูทาง
คณิตศาสตรและการนําความรู ทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เนนการปลูกฝงให ผูเรียน
เกิดความสนใจ เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเห็นคุณคาของคณิตศาสตร (วัชรี กาญจนกีรติ, 2554, น. 66)  
ผูเรียน ผูสอนควรใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มุงใหผูเรียนไดลงมือทํางานน้ันจริง ๆ ผูเรียนได
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง สามารถนําผูเรียนไปสูการคนพบหรือไดขอสรุป เปดโอกาสฝกใชทักษะ/
กระบวนการตาง ๆ เปดโอกาสใหผูเรียนไดพิสูจนใชเหตุผล อางขอเท็จจริง ตลอดจนไดฝกทักษะในการแกปญหา
ใหม ๆ  (วิสุทธ์ิ เวียงสมุทร, 2556, น. 33) 

นักวิจัยและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวหลายรูปแบบ  
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เปนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยนักฟสิกสชาวสหรัฐอเมริกา ช่ือ โรเบิรต 
คารพัส (Robert Karplus) เปนผูเสนอการสอนโดยสืบเสาะหาความรูในระดับประถมศึกษา เพ่ือกระตุนนักเรียนให
มีความสนใจเรียนและชวยลดความเบ่ือหนายของการเรียนในหองเรียน และยังกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู
อยากเห็น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544, น. 73–74 ; อางถึงใน สุรเดช มิวงนิกร, 
2551, น. 2 ) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนเปนผูกระตุน 
อํานวยความสะดวก ซักถามและจัดสถานการณใหเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน ซึ่งผูเรียนตอง
สืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีตาง ๆ มีกระบวนการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ ทําให
ผูเรียนเกิดการรับรู ความเขาใจ และเช่ือมโยงกับความรูเดิม เพ่ือใหเกิดความรูใหม  การท่ีผูเรียนไดคนพบและสราง
ความรูดวยตนเอง และการท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนสรางสรรคทักษะความรู
น้ัน ๆ และมีความคงทนในการเรียนรูอันเปนรากฐานสําคัญท่ีกอใหเกิดความตั้งใจ มีความอยากรูอยากเห็นในวิชาท่ี
ผูสอนจัดการเรียนรูและเอาใจใสอยางแทจริง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบอีกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู ผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง การทดลองจริง ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย
ข้ึน นอกจากน้ีผูเรียนยังเกิดความพอใจในสิ่งท่ีเรียนจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของ วารุณี สิงหจันทร (2552, น. 88-89) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู5 ข้ัน (5E) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังน้ี 1) แผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน 
เรื่องการดํารงชีวิตของสัตวกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.35 / 
80.56  2) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนและการจัดการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน เรื่องการ
ดํารงชีวิตของสัตวกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาเทากับ 0.6679 3) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนและการจัดการเรียนรูตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 5 ข้ัน มีความพึงพอใจตอ
การเรียนโดยใชการจดักิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ันโดยรวมอยูในระดับมาก และการวิจัย
ของอารีย   ปาถม (2550, น. 74) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เรื่องโจทยปญหาระคน โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กับการเรียนรูปกติ 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E สูงกวากลุมการเรียนรู
ปกติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E สูงกวากลุมการเรียนรู
ปกติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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จากการศึกษาหลักการและผลการวิจัยท่ีสอดคลองกันขางตน จะเห็นไดวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 5E 
เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคิดคนควาหาวิธีการแกปญหา
ศึกษาหาความรู และคนพบความรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูกระตุนความสนใจ ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร จึงสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระ        
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรงดวยการลงมือทํา คนพบความรู คิดหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายข้ึนและมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 
1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
ตามเกณฑ 75/75   

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E    
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

สมมุตติฐานของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

ดังน้ี 

1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) 

5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ
การเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความ
นาจะเปน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจดั
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน  
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจากไดเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5E อยูในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
เน้ือหาท่ีใชในการศึกษา เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       

เรื่อง ความนาจะเปน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งประกอบดวย 
1. ทดลองสุมและเหตุการณ           จํานวน 4 ช่ัวโมง 

2. ความนาจะเปนของเหตุการณ จํานวน 4 ช่ัวโมง 

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 190 คน   
ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม
แบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบเสาะหา

ความรู 5E 
ตัวแปรตาม ไดแก 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อ ความนาจะเปน ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหา 

ความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

แผนแบบการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชแผนแบบการทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest – Posttest 

Design) โดยมีการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
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1.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน                            
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E จํานวน 2 แผน 

1.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เปนขอสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 

1.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 

2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
2.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน                            

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
2.1.1. ศกึษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักการจุดมุงหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวดําเนินการ การวัดผล การประเมินผล และการติดตามผล ศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจุดประสงคและคําอธิบาย
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.1.2. วิเคราะหหลักสูตร กําหนดสาระการเรียนรู สื่อและหนวยการเรียนรู กําหนดเน้ือหาหรือ
สาระการเรียนรู กิจกรรม ช่ัวโมง เวลา ผลการเรียนท่ีคาดหวัง และจัดทําตารางวิเคราะหโครงสรางเน้ือหา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

2.1.3. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เรื่อง 
ความนาจะเปนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 2 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง โดยกําหนดเวลาท่ีใชสอนรวม 10 ช่ัวโมง 
รวมกับเวลาในการใชทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  

2.1.4. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเขียนเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา และ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือใหตรวจสอบความสอดคลองระหวางองคประกอบของแผน จุดประสงค สาระการ
เรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ในการประเมินคุณภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คน พบวา แผน   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 หมายความวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 มี      
ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 หมายความวา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

2.1.5. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยาง แลวนําคะแนนท่ีไดไปทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู E1/E2 ผล
วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดประสิทธิภาพ มีคาเทากับ 76.5/75.17 

2.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.2.1. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวิเคราะหหลักสูตรจาก
หนังสือการวัดผลประเมินผล ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับหลักสูตรสถานศึกษา  

2.2.2. วิเคราะหเน้ือหาและจดุประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนํามาสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบงพฤติกรรมท่ีตองการวัดเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ 
ดานการนําไปใช และ ดานการวิเคราะห  

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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2.2.3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 
เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
30 ขอ   

2.2.4. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา และผูเ ช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือ
ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบ กับจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 30 ขอ  โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฏวา ทุกขอไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 พรอมท้ังแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ    

2.2.5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 43 คน ซึ่งเรียนเรื่อง ความนาจะเปนมาแลว เพ่ือนําผลการทดสอบรายขอมาวิเคราะหหาคาความยากงาย 
(P) และคาอํานาจจําแนก (r) ซึ่งแบบทดสอบท่ีไดจากการทดลองใชมีคาความยากงายตั้งแต 0.21 – 0.79 และคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.21 – 0.66 จํานวน 20 ขอ และเลือกใชจํานวน 15 ขอ แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชวิธีการของ คูเดอร – ริชารดสัน ( Kuder – 
Richardson ) จากสูตร KR – 20 ใชเกณฑ 0.80 ข้ึนไป ผลปรากฏวาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 
0.80 

2.2.6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
ความนาจะเปนท่ีผานการหาคุณภาพแลว จํานวน 15 ขอ ไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest)  กับกลุมตัวอยาง  

2.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.3.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

2.3.2. กําหนดขอคําถามท่ีจะนํามาสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวยคําถาม 4 
ดาน คือ ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานสื่อและอุปกรณ และดานวัดผล
และประเมินผล จํานวน 25 ขอ 

2.3.3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบ
เสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยท่ีสุด  

2.3.4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาลงความเห็น และใหคะแนนนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู (IOC) นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห
หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00 ทุกขอ พรอมท้ังแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  และมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น
ท้ังฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95  

2.3.5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบ
เสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผาน
การตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
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1. ทดสอบกอนเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดความรูพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จํานวน 

40 คน ดวยแบบทดสอบกอนเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 15 ขอ ใชเวลาทดสอบ 30 นาที โดยแบบทดสอบท่ีได มีคาความยาก (p) 0.21-0.79 คาอํานาจจําแนก (r)  

0.21-0.66 และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (KR -20) เทากับ 0.80 

2. ดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5E จํานวน 2 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง ใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ช่ัวโมง (ไมรวมทดสอบ
กอนเรียน – หลังเรียน)  

3. ทดสอบหลังเรียน 
 เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ
สืบเสาะหาความรู 5E ครบ 8 ช่ัวโมง ผูวิจัยทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ี
ใชทดสอบกอนเรียน นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางไปวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) และการทดสอบคาที (t – test Dependent) 

4. ศึกษาความพึงพอใจ 
 เมื่อผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียนเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหกลุมตัวอยางตอบ จํานวน 40 คน ซึ่งแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่น

ท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.95  โดยผูวิจัยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จากน้ันนํา

คะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนา จะ
เปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
5E ตามเกณฑ 75/75 พบวา แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนา  จะ
เปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มี
ประสิทธิภาพ 77.5/75.17  

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E พบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา ความพึงพอใจ
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ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มีประสิทธิภาพ 

77.5/75.17 หมายความวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางเรียนเฉลี่ย 

รอยละ 77.5 และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 75.17 แสดงวา ผลการเรียนรูของนักเรียนมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานกระบวนการสรางท่ีเหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู ตลอดจนเทคนิค

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อีกท้ังยัง

ผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองระหวางองคประกอบของแผน จุดประสงค  สาระการ

เรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ การวัดผลและประเมินผล ซึ่งผลการตรวจสอบ  ความเหมาะสมอยู

ในระดับมากท่ีสุด และกอนท่ีจะนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใชกับกลุมตัวอยางไดนําแผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูไปใชกับกลุมทดลองเพ่ือหาขอบกพรองและนําไปแกไข การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

และจากกลุมท่ีทํางานรวมกัน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมหรือชวยในการแกปญหาตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรู

แบบคนพบได พัฒนาการดานกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 

2544, น. 73–74 ; อางถึงใน สุรเดช มิวงนิกร, 2551, น. 12) มีหลักการและเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กระบวนการการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจและคนหาเรียนรูดวยตนเอง ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูประกอบดวย 1) ข้ันสรางความสนใจ  เปนการนําเขาสูบทเรียน ใหผูเรียนเกิดความสนใจใน สงสัยในเน้ือหา 

โดยท่ีผูสอนเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นข้ึนมากอน ซึ่งสอดคลอองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองท่ีวา 

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําในสิ่งท่ีสนใจ จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทํา และการเรียนรูตอไป (ฆนัท 

ธาตุทอง, 2559, น. 70)  2) ข้ันสํารวจและคนหา เปนข้ันท่ีผูเรียนศึกษา คนควาเรียนรูดวยตนเอง รวมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม ซึ่งการท่ีผูเรียนไดคนพบและสรางความรูดวยตนเองจะชวยใหผูเรียนสรางสรรค

ทักษะความรูน้ัน  3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดอธิบายความคิดรวบยอดท่ีไดจากกการสํารวจ

และคนหา ใหโอกาสผูเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกลุม และใหผูเรียนนําความรูท่ีไดจาก

ขอสรุปรวมกันเช่ือมกับสิ่งท่ีเรียนรู 4) ข้ันขยายความรู เปนข้ันท่ีผูเรียนขยายหรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจใหลึกซึ้ง

มากยิ่งข้ึน นําความรูท่ีไดเช่ือมโยงกับความรูอ่ืน ๆ อยางเปนระบบ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จน

สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใช จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพ่ิมข้ึน  5) ข้ัน

ประเมิน เปนข้ันท่ีผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง ซึ่ง

สอดคลองกับผลวิจัยของวารุณี สิงหจันทร (2552, น. 88-89) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาแผนและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5E) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา แผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน 

เรื่องการดํารงชีวิตของสัตวกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.35 / 
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80.56 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของเกษมณี สิมสีดา (2550, น. 90–113) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง 

อาหารและสารอาหาร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน มีประสิทธิภาพ 83.77/85.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

75/75 และมีดัชนีประสทิธิภาพเทากับ 0.7608   
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวา

กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีความสนใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึน สํารวจ

คนหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนท่ีปรึกษา และกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง เขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของจีรณัฐ ทางมีศรี (2557, น. 60) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัด  

การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมปอง เรืองสมสมัย (2556, 

น. 79–80)  ไดศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E's) ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรยีนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

เรียงลําดับกิจกรรมตามข้ันตอนไดอยางเหมาะสม มีความนาสนใจ เปนกิจกรรมท่ีแปลกใหมและสรางสรรคสําหรับ

ผูเรียน ทําใหสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น สงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง นําไปสูมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของเมธา พงศาสตร (2550, น. 90) ไดทําการวิจัย การพัฒนาแผนการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู โรงเรียน วาปปทุม สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 52 คน จาก 1 หองเรียน 

ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 78.42/76.80 

เปนไปตามเกณฑท่ีวางไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูอยูในระดับมาก 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             355 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การศึกษาคนควาครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E อยางละเอียด 

เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนอยางลึกซึ้ง จึงสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมมาก ผูสอนจึง

ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและสามารถยืดหยุนได 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ครูไมตองอธิบายใหผูเรียนรูกอน ตองอดทนรอ

เพ่ือใหผูเรียนคิดหรือคนพบความรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีคนพบไดนานและเขาใจไดดีกวาท่ีผูสอน
อธิบาย  

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  ข้ันสํารวจและคนควาหาความรู ผูสอนตอง
คอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผูเรียน และถาหากเห็นวาผูเรียนคนใดไมสามารถหาวิธีการหาคําตอบหรือหา
คําตอบได ผูสอนตองใชคําถามกระตุนผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนคนพบวิธีการและคําตอบ 

5. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรใชแบบทดสอบชนิดอ่ืน ๆ ประกอบกันดวย เชน แบบทดสอบ
อัตนัย  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคํา   แบบทดสอบปรนัยชนิดจับคู    

6. การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองวางแผนหรือออกแบบการสอนใหเปนระบบ มี
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมไปถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการ
เรียน การวัดผลและประเมินผล 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเน้ือหา

คณิตศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนทาง

คณิตศาสตร เชน กระบวนการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
เทพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 30
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบฝกทักษะและแบบทดสอบการ
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ Pair t-test
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบวากอน
เรียนโดยใชแบบฝกทักษะนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.03 คะแนน และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะนักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.10 คะแนน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
The objective of this research were to study and compare the Achievement in Genetic 

and various organism of Mathayomsueksa 3 students before and after they were taught with the 

drills. The sample for the studying were 30 Mathayomsueksa 3 students in Theppithayapanumas 

school. The instruments used in the study were learning instructional plan, Genetic and various 

organism drills and achievement test. The data were analyzed by using such statistics as means, 

standard deviations and Pair t-test. The results of the research were as follow: 1) The average 

scores in Genetic and various organismof Mathayomsueksa 3 students before they were taught 

was 2.03 points and after was 6.10 points. 2) The achievement in Genetic and various organism 

with the drills after studying was higher than before studying at the 0.01 level of significance. 

Keyword: drills, Achievement 
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บทนํา 
 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ัง
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ อาจกลาวอีก
นัยหน่ึงคือ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน 
สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม (กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช, 2550) อีกท้ัง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหวิทยาศาสตรเปนสาระการเรียนรูหน่ึงของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 น้ันแสดงใหเห็นวาวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ชวยใหเกิดการพัฒนาการคิด เชน 
การคิดเปนเหตุเปนผล การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะหวิจารณ เปนตน และยังชวยใหมีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางมีระบบ สามารถตัดสินใจไดโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมี
ประจักษพยานท่ีสามารถตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังน้ันการใหการศึกษาวิทยาศาสตรจะชวยให
มนุษยมีทักษะในการใชชีวิตใหอยูรอดในสังคม  
 การศึกษาวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพน้ันสามารถตรวจสอบไดหลายชองทาง ซึ่งชองทางท่ีเปนท่ีนิยมและ
ไดผลเร็วน้ันคือ การทดสอบ มีท้ังการทดสอบระดับโลก (PISA) ระดับประเทศ (O-NET) หรือแมกระท่ังการทดสอบ
ระดับหองเรียน แตผลจากการทดสอบจะเปนตัวบงช้ีบอกวาคุณภาพการศึกษาของไทยเปนไปตามเปาหมายหรือไม 
น้ันคือ ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งพบวาในปการศึกษา 2559 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังประเทศท่ีเขารับการสอบ O-NET ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
34.99 คะแนน ยังไมผานเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม เชนเดียวกับผลการทดสอบของโรงเรียนเทพพิทยา
ภาณุมาศมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.51 น้ันแสดงวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมผานเกณฑ ผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลผลการสอบในแตละมาตรฐานการเรียนรูไหนท่ีมี
คะแนนไมผานเกณฑบาง พบวามาตรฐานการเรียนรูท่ี 1.2 ท่ีวาเขาใจกระบวนการและความสําคัญของการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.44 (สถาบันการทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2559) 
 จากปญหาท่ีพบดังกลาวพรอมกับการสอบถามครูผูสอนทานอ่ืนพบวา เน้ือหาเก่ียวกับพันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนักเรียนสวนใหญไมเขาใจในสิ่งท่ีครูสอน เพราะเน้ือหามีความซับซอนนักเรียนยังไม
สามารถจําแนกไดวาลักษณะใดบางท่ีเปนการถายทอดจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน และการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจะถายทอดทางใดของสิ่งมีชีวิต อีกท้ังการสอนของครูจะเนนการอธิบายเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงศึกษา
แนวทางวิธีการสอนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาเรื่องน้ีมากยิ่งข้ึน พบวาการใชแบบฝกเปนกิจกรรมหน่ึงในการ
จัดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อีกท้ังผูเรียนสามารถตรวจสอบความ
เขาใจบทเรียนดวยตนเองได แตแบบฝกน้ันจะตองมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอท่ีจะพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดและหลักสาระสําคัญของเรื่องน้ัน
ได (ถวัลย มาศจรัส, 2548) และจากการศึกษางานวิจัยกอนหนายังพบวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเปนวิธีการท่ี
ชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได (สมร ปานกลาง, 2559; วันดี จูเปยม, 2559; วิไลวรรณ แพพิพัฒน, สุรชัย ปยา
นุกูล และสาธิต ผลเจริญ, 2559; สิรินรดา สุภักดีและพจนีย เสง่ียมจิตต, 2557) ผูวิจัยจึงใชแบบฝกทักษะมาใชใน
การแกปญหาดังกลาว   
 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรม
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โดยใชแบบฝก
ทักษะ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต อีกท้ังพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรใหดีข้ึน และผลสัมฤทธ์ิจะไดบรรลุตาม
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ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยใชแบบฝก
ทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ  จังหวัดสงขลา 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะสงูกวากอนเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทพ

พิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาจํานวน 3 หอง รวมนักเรียนท้ังหมด 80 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาจํานวน 1 หอง รวมนักเรียนจํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุม
อยางงาย 

  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต จํานวน 3 แผน ดังน้ี 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
1.3 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โรคทางพันธุกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 

 

แบบฝกทักษะ 
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 2. นวัตกรรมท่ีเลือกใช คือ แบบฝกทักษะ จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 
2.1 แบบฝกทักษะท่ี 1.1 เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
2.2 แบบฝกทักษะท่ี 1.2 เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
2.3 แบบฝกทักษะท่ี 1.3 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง พันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งใชสําหรับทดสอบนักเรียนกอนและหลังใชแบบฝก จํานวน 1 ฉบับ 
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ดําเนินการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน 

 2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการสอนจํานวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง เปนจํานวน 
9 ช่ัวโมง ควบคูกับการใชแบบฝกทักษะ จํานวน 3 ชุด โดยแบงดังน้ี 

 2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ใชควบคูกับแบบฝกทักษะท่ี 1.1 
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน โดยใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

2.2 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ใชควบคูกับแบบฝกทักษะ
ท่ี 1.2 เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

2.3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม ใชควบคูกับแบบฝกทักษะท่ี 1.3 เรื่อง โรค
ทางพันธุกรรมโดยใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

 3. หลังใชแบบฝกทักษะครบตามท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กับกลุมตัวอยาง
อีกครั้งหน่ึง 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไดแก คะแนนมากท่ีสุด คะแนนต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะของนักเรียนดวยสถิติ Pair t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ จํานวน 30 คน 
แบงเปนเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน และสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
พบวา คะแนนกอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนสูงสุดเทากับ 5 คะแนน 
คะแนนต่ําสุดเทากับ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.03 คะแนน สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.25 สวนคะแนนหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
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คะแนนสูงสุดเทากับ 9 คะแนน คะแนนต่ําสุดเทากับ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 6.10 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.42 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 4.07 

 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชแบบฝกทักษะสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติน้ัน 
แสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีน้ีไดผลกับนักเรียน อาจจะเน่ืองมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และ
ระหวางทําแบบฝกทักษะก็ไดซักถามครูผูสอนและเพ่ือนเมื่อไมเขาใจ สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตัวเองท่ีทิศนา แขมมณี (2553 อางถึงใน วิไลวรรณ แพพิพัฒน, สุรชัย ปยานุกูล และสาธิต ผลเจริญ, 2559) ท่ี
สรุปวา การเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ 
และจะตองสรางความหมายใหกับสิ่งน้ันดวยตนเอง ครูมีบทบาทเพียงผูชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู อํานวยความ
สะดวก ประเมินผลตามจุดมุงหมาย นอกจากน้ีผลการวิจัยท่ีบอกวาหลังใชแบบฝกทักษะทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ แพพิพัฒน, สุรชัย ปยานุกูล และสาธิต ผลเจริญ, 2559 ท่ี
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 หลังเรียนโดยใชแบบฝกสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ียังสอดคลองกับ
การศึกษาของสมร ปานกลาง (2559) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ เรื่องสารและสมบัติ
ของสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การศึกษาของวันดี จูเปยม (2559) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีระดับผลการเรียนสูงข้ึนหลังจากใชแบบฝก อีกท้ังการศึกษาของสิรินรดา สุ
ภักดี และพจนีย เสง่ียมจิตต (2557) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สูงข้ึนเมื่อ
ไดรับการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหนวยการเรียนรูท่ี 1 ชีวิตพืชและสัตว  และ
การศึกษาของวันวิสา เขียวออนและชาดา กลิ่นเจริญ (2549) พบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ถึงแมวางานวิจัยกอนหนาเน้ือหาท่ีใชสรางแบบฝกทักษะไมเหมือนกันแตกระบวนการสราง และการนําไปใช
เหมือนกัน ดังน้ันสรุปไดวาแบบฝกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้น้ี 
 1.1 จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงข้ึน น้ันแสดงวาแบบฝกทักษะสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได ครูผูสอนหรือบุคคลทานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจสามารถนําแบบฝกทักษะไปใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนได 
 1.2 จากการวิจัยผลท่ีไดน้ันการใชแบบฝกทักษะสามารถชวยใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีข้ึน ดังน้ันครูควร
อธิบายวิธีการใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนเขาใจ หรือระหวางการใชแบบฝกทักษะน้ันครูควรใหการดูแลและเอาใจ
ใสอยางใกลชิด 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอไป 
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2.1 การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาโดยการเพ่ิมกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวทําการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

2.2 การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาโดยเพ่ิมการใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนตางๆ แลว
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3 การวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมกอนนําไปทดลองใชจริง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิสั้น เพ่ือการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นและเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมี
สมาธิสั้นสมาธิสั้น รูปแบบการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก ใหลดพฤติกรรมท่ีอยูไมน่ิงใน
ภาวะเด็กสมาธิสั้นของนักเรียนตอรูปแบบการสอนของนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนบานเขาตมูช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 ประจาปการศกึษา 2560 
จานวน 23 คน  

ผลการวิจัยพบวา 1.เด็กช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 หลังจากไดรับรูปแบบกิจกรรม ซุปเปอรความดี แลวมี
พฤติกรรมการอยูไมน่ิงลดลงอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2.หลังจากการไดทดลองใชรูปแบบกิจกรรม
ซุปเปอรความดีสามารถลดพฤติกรรมอยูไมน่ิงของเด็กท่ีมีพฤติกรรมอยูไมน่ิงท่ีเปนกลุมตัวอยางได  3.ความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอรูปแบบการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก ปรากฏดังน้ี คาเฉลี่ยท่ี 5.91 และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ี 1.41 ซึ่งอยูในระดับ ความพึงพอใจมาก   

ผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นวาการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก น้ี มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑและมีความเหมาะสมท่ีจะนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป  

 
คําสําคัญ: เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น, พฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิง  

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the behavior of children with ADHD. For 
comparison, the behavior of children is not stable in the state of ADHD and to change the 
behavior of children are not stable in the state of ADHD. Teaching style in Islamic education. 
Alkaline Course To reduce the unsettled behavior of ADHD students in the teaching style of 
Islamic teaching students. University of Faridabad The samples used in this study were 23 
students in Ban Khum Tum School, Prathom Suksa 3/2.  
The research found that  

1. Grade 3/2 after receiving the activity form. Super Good There was no statistically 
significant decrease at 0.05 level.  

2. After the experiment, the super activity model was able to reduce the unstable 
behavior of unstable children.  

3. Students' Satisfaction with the Islamic Education Curriculum The mean of 5.91 and 
the standard deviation of 1.41 are in the level. Very satisfied The results of this study show that 
teaching in Islamic education. This Alchemy Course The results of the study are as follows.  
Keywords: children with ADHD, unstable children  
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บทนํา 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเปนเด็กท่ีมีประสาทรับรูไว อยากรูอยากเห็น สามารถแกปญหาและความ

เขาใจสิ่งตางๆ มีความพยายามท่ีจะทาใหสาเร็จ มีความคิดแปลกใหมรวมท้ังมีอิสระทางความคิด มีอารมณขัน 
สนใจรายละเอียดตางๆและมีความรูสึกตาง ๆ และมีความรูสึกท่ีลึกซึ้ง ตอสิ่งตาง ๆ นอกจากน้ียังชอบความสมบูรณ
แบบในสิ่งท่ีทาทายความสามารถ เปนเหตุใหคนสวนมากมักคิดวาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเปนเด็กท่ีมีสติปญญาดี
อยูแลว สามารถชวยเหลือตนเองไดดี ไมจาเปนตองไดรับการดูแลมากนัก จึงมุงเนนพัฒนาดานวิชาการหรือใหความ
สาคัญในดานความสามารถของเด็ก แตในความเปนจริงแลวมีปจจัยหลายประการซึ่งสงผลทาใหเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษไมสามารถใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มท่ี ท้ังปจจัยภายนอก เชน การขาดการ
สนับสนุนจากสังคม ระบบการศึกษาท่ีไมเหมาะสม เปนตน และปจจัยภายในซึ่งเกิดจากตัวเด็กเอง เชน 
ความเครียด ความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง ภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) 
ปญหาดานการเรียนรู (Learning Disorder : LD) เปนตน ท้ังน้ีในงานเวชปฏิบัติโดยเฉพาะในประเทศไทยพบวา
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอาจถูกนามาพบแพทยดวยปญหาดานอ่ืนๆ เชน ปญหาดานอารมณซึมเศรา แยกตัว ไม
ตั้งใจเรียน ไมมีสมาธิเวลาเรียน เปนตน (บานช่ืน เบญจสุวรรณเทพ,2551 : 265) นอกจากน้ีภาวะสมาธิสั้นเปน
ปญหาสาคัญอีกประการหน่ึงท่ีพบไดบอยในเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษวัยเรียน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากเด็กสามารถ
เรียนรูไดรวดเร็วกวาเด็กปกติ หากความรูท่ีสอนมีความอยากรูอยากรูอยากเห็น ทาใหคนไขวเขวกับอาการของโรค
สมาธิสั้นได ( อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2553 : 126) แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาเด็กท่ีความสามารถพิเศษ
สามารถมีภาวะสมาธิสั้นไดเชนเดียวกัน(Lin ; & et. 2005 : 368)  

เน่ืองจากสมาธิเปนสิ่งท่ีมีความสาคัญตอเด็กท้ังดานการเรียน พฤติกรรมการเขาสังคมและการทางาเมื่อโต
ข้ึน ดังน้ันภาวะสมาธิสั้นจึงเปนสาเหตุสาคัญท่ีสุดของเด็กท่ีมีปญหาการเรียนและพฤติกรรมในวัยเรียน(มาโนช 
อาภรณสุวรรณ.2550: 17) โดยเด็กมักมีลักษณะตางๆในช้ันเรียน คือ เสียสมาธิงาย ไมปฏิบัติตามคาสั่ง ไมมีสมาธิ
ในการเรียนหรือทาไดแตในระยะเวลาสั้นๆมีทาทางหลุกหลิก เคลื่อนไหวอยูเสมอ อาจลุกจากท่ีน่ังเดินไปเดินมา
(ผดุง อารยะวิญ.ู2544:1-2) นอกจากน้ียังพบวาเด็กท่ีมีสมาธิสั้นมีแนวโนมพัฒนาการดานสังคมและอารมณลาชา
กวาเด็กในวัยเดียวกัน2-3 ป (Barkley,1998)  

การจากศึกษาพฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะสมาธิสั้นจะพบวาจะมีพฤติกรรมซุกซน ลุกจากท่ีน่ัง เสีย
สมาธิงาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชวยเหลือเด็กอยูไมน่ิงในภาวะสมาธิสั้นน้ันตองรักษาหลายวิธีเพ่ือใหเกิด
ประสิทธ์ิภาพสูงสุด โดยผูวิจัยไดใชนวัตกรรมซุปเปอรความดีซึ่งจะประกอบไปดวยอนาชีด นิทานเด็กดี และเกม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือใหลดปญหาพฤติกรรมดังกลาว  

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objective) 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเด็กอยูไมในภาวะสมาธิสั้น  
2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กอยูไมน่ิงภาวะสมาธิสั้น  
3. เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กอยูไมน่ิงภาวะสมาธิสั้น  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีอยูไมนิ่งในชั้นเรียนลดลง 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนานวัตกรรม “ซุปเปอรความดี” มาประยุกตใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกท้ังมี
ประสิทธิภาพในการนามาใชปรับพฤติกรรมอยูไมนิ่ง และพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนโดยมี
กระบวนการ 3 ข้ันตอนซ่ึงประกอบไปดวย อนาชีด นิทานเด็กดี และเกมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตาม
กรอบแนวคิดในการวจิัย ดังนี้ 7  

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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การวิเคราะหขอมลู ศึกษาดาเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  
1. ขอมูลท่ีไดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Sample)  

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลีย่ (ArithmeticMean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)แปลผล ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอยท่ีสดุ  

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 2.62 – 3.42 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 3.43 – 4.23 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับมาก  
 

 
 
 
การวิเคราะหขอมลู ศึกษาดาเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  
1. ขอมูลท่ีไดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Sample)  

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลีย่ (ArithmeticMean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)แปลผล ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอยท่ีสดุ  

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 2.62 – 3.42 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 3.43 – 4.23 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับมาก  
 

 

ดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตมูจานวน 23 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง  
นวัตกรรมซุปเปอรความดีประกอบไปดวย อนาชีด นิทานเด็กด ีและเกมปรบัเปลีย่นพฤติกรรม  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ  
แบบทดสอบหลังเรียนของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2โรงเรียนบานเขาตูมจานวน 23 คน  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวัดความพึงพอใจ  
แบบวัดความพึงพอใจของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2โรงเรียนบานเขาตูมจานวน 23 คน ท่ีมีตอรายวิชาอัคลาค  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1 ผูวิจัยไดออกแบบแผนการสอนในรายวิชาอัคลาค เรื่อง การทาความดีตอพอแม ครูบาอาจารย  
3.2 ผูวิจัยไดออกแบบนวัตกรรมซปุเปอรความดีประกอบไปดวย อนาชีด นิทานเด็กด ีและเกมปรับเปลีย่น

พฤติกรรม  
3.3 ผูวิจัยไดออกแบบแบบทดสอบและแบบการวัดความพึงพอใจ  
3.4 ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตมูจานวน 23 คน  
3.5 ผูวิจัยไดเริ่มเก็บขอมูลดวยการสอนตามแผนการสอนท่ีกาหนดไว  
3.6 ผูวิจัยไดทาการทดลองโดยการใชนวัตกรรมซุปเปอรความด ี 
3.7 ผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจ  
3.8 ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหขอมลูจากแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจ  

4. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมลู ศึกษาดาเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  
1. ขอมูลท่ีไดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Sample)  

2. ขอมลูท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลีย่ (ArithmeticMean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)แปลผล ดังน้ี  

•  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอยท่ีสดุ  

•  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับนอย  

•  คาเฉลี่ย 2.62 – 3.42 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับปานกลาง  

•  คาเฉลี่ย 3.43 – 4.23 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับมาก  

•  คาเฉลี่ย 4.24 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูในระดับมากท่ีสดุ 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ผลการวิจัย (Results) 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจยัไดนาเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยายแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี  
 

ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 หลังเรียน ในตารางท่ี 1  
กลุมตัวอยาง แบบทดสอบ คาเฉลี่ย 𝒙 คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน S.D.  
t 

23 คน หลังเรียน 5.91 1.41 0.05* 
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัยพบวา การใชนวัตกรรม “ซุปเปอรความด”ี ไดพบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 สวน
ใหญไดคะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน 5.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 จึงสามารถเปรยีบเทียบไดวาเมื่อกลุม
ตัวอยางไดเรียนรู ดวยนวัตกรรม “ซุปเปอรความด”ี ทําใหมีความสนใจในการเรียนและเกิดความเขาใจมากข้ึน 
อยางมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 มีตอการสอนแบบรวมมือโดยใช
นวัตกรรม “ซุปเปอรความด”ี  

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

3/2 มีตอการสอนแบบรวมมือโดยใชนวัตกรรม “ซุปเปอรความด”ี 
คําถาม ̅x S.D. ระดับ 

1. มีเน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรยีนท่ีนาสนใจ  4.48 .85 มากท่ีสุด 
2. เปนวิธีการสอนท่ีแปลกใหมแตกตางจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ  3.61 1.37 มาก 

3. ชวยทําใหนักเรียนจาเน้ือหางายกวาเดิม  3.78 1.62 มาก 
4. มีสื่อของจริงทาใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน  3.83 1.30 มาก 
5. ทําใหนักเรียนไดสนุกสนาน  4.48 1.08 มากท่ีสุด 
6. ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน  3.78 1.35 มาก 
7. ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน  3.78 1.41 มาก 
8. บรรยากาศการสอนไมเครงเครยีด  3.30 1.22 ปานกลาง 
9. มีมารยาทตอคณุครูมากข้ึน  4.26 1.36 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนรูจักคําวามารยาทมากนอยเพียงใด 4.13 1.01 มาก 
11. สามารถเปนแบบอยางตอผูอ่ืนได 3.87 1.36 มาก 
12. ความรูจากการเรียนสามารถนาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตจริงได 

4.57 1.04 มากท่ีสุด 

รวม 3.99 .56 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงวาระดับความพึงพอใจโดยการใชนวัตกรรม “ซุปเปอรความด”ี  
ของรายวิชาอัคลาคเรื่องทาความดตีอพอแม ครูบาอาจารย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 มีคาเฉลี่ยท้ังหมด
เทากับ 3.99 อยูในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
การศึกษาคนควาเรื่อง พฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบาน

เขาตูม อาเภอ ยะรัง จังหวัด ปตตานี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาค ของนักเรียน

ช้ัน ประถมศึกษา ปท่ี 3/2 เรื่อง การทาความดีตอพอแม ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยางมีนัยทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชนวัตกรรม “ซุปเปอรความดี” มี
ความรูความเขาใจในเรื่องการทาความดีตอพอแม ครูบาอาจารยมากข้ึน อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยรูปแบบการเลานิทาน อนาชีด และเลนเกมระดมสมอง เปนการจัดการเรียนรูท่ีคละความสามารถและเปนการ
จัดกลุมท่ีนักเรียนตองลงมือ ศึกษาหาความรูดวยตนเองจึงทาใหความรูท่ีไดน้ันมีความคงทน รวมถึงเปนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการรวมมือและถายทอดความรูระหวางเพ่ือนในกลุม สอดคลองกับสุวคนธ ทองแมน (2547 : 103) การ
เรียนรูดวยนวัตกรรมซุปเปอรความดีเปนการจัดการเรียนรูท่ีแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 5-6 คน และเปน
การเรียนรูท่ีสงเสริมการรวมมือและถายทอดความรู ระหวางเพ่ือนในกลุม ครูอาจเสริมดวยรางวัลหรือประกาศ
ชมเชยจะทาใหนักเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน สงผลใหนักเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือของทิศนา แขมมณี (2546 : 72-73)ได กลาวถึงผลท่ีผูเรียนจะไดรับ
จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนการกลุมแบบ รวมมือวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูตาม
เน้ือหาสาระดวยตนเองและดวยความรวมมือและชวยเหลือ จากเพ่ือนๆ รวมท้ังไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ
จานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการ ทางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการประสานสัมพันธทักษะการคิด ทักษะการ
แสวงหาความรู และทักษะการแกปญหา  

ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยนวัตกรรมซุปเปอรความดี ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา มีคาเฉลี่ย 5.91 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุวคนธ ทองแมน (2547 : 104) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
การทาความดีตอพอแม ครูบาอาจารย อยูในระดับมาก เปนเพราะวาการ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการเลา
นิทาน อนาชีด และเกมระดมสมองน้ันเปนการเรียนแบบกลุมท่ีทุกคนสามารถแสดงความ คิดเห็นได สมาชิกทุกคน
มีหนาท่ีเปนของตัวเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีไมเบ่ือหนาย และยังสามารถท่ีจะใหเด็กนักเรียนมีความ 
สนุกสนานกับการเรียนรูหรือกับบทเรียนน้ันๆ เพ่ิมยิ่งข้ึน และสามารถนานวัตกรรมซุปเปอรความดีไปบูรณาการใช
กับวิชาอ่ืนๆ ไดอีกตอไป  

 

ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
ผลจากการวิจัยพบวาการใชนวัตกรรมซุปเปอรความดีในการจดัการเรียนการสอนสามารถชวยใหเด็กมี

ความสนใจในการเรียนอีกท้ังยังลดพฤติกรรมอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมสีมาธิสั้นดังน้ันจึงเสนอใหครผููสอนภายในโรงเรียน
สอนดวยการใชนวัตกรรมซุปเปอรความดีในการจดัการเรียนการสอน  
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การพัฒนาทักษะการอานภาษามลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 
The improvement of Melayu reading skill by using colour innovation method : 

primary 2 students of Santiwittaya Sarong school 
 

ผูวิจัย  อภัทรตรา ราชการ1
      Apattara Ratchagran1

  

อัสมา โหรา2
       Asma Hora2 

อามีเนาะ วาแวนิ3       Aminoh Waweani3 

ศอลีฮะ บาโด4      Solihah Bado4  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานมลายูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรงกอนและหลังการใชนวัตกรรมแถบสี 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการเรียนโดยใช
นวัตกรรมแถบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
ประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 คน โรงเรียนศานติวิทยาโสรง ตําบลเขาเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท่ีกําลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือการวิจัย คือ 1.นวัตกรรมแถบสีคําศัพทภาษามลายูเก่ียวกับสัตว 
2.แบบทดสอบทักษะการอานมลายู 3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยการใชนวัตกรรมแถบส ี
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัย
พบวา 1.การพัฒนาทักษะการอานมลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน    
ศานติวิทยาโสรง มีทักษะการอานมลายูเก่ียวกับสัตวหลังการใชนวัตกรรมแถบสีสูงกวากอนการใชนวัตกรรมแถบส ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 2.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชนวัตกรรมแถบสีของนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง อยูในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ : นวัตกรรมแถบส ี 
 

Abstract 
The purpose of this research were to compare primary 2 students of santiwittaya sarong 

school ‘s Melayu reading skill before and after studying by using colour innovation method and 
to study the students’ satisfaction of studying by using colour innovation method. The research 
samples were 20 primary 2 students in the first semester of 2017 academic year from primary 2 
class of Santiwittaya Sarong school. Research tools were used in this research are ; colour 
innovation method about animal, Melayu reading skill test and the evaluation form of students’  
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
2นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
3นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
4นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
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satisfaction of studying by using the method. The statistic utilized in the T-test was applied in 
the research. The results revealed that the improvement of students’ Melayu reading skill were 
higher comparing before and after applying the colour innovation method at the 0.001 level. 
Students’s satisfaction of studying by using colour innovation method was highest level.  
Keywords : colour innovation  
 

บทนํา (Introduction) 
ภาษามลายู เปนภาษาท่ีใชกันโดยกวางขวางเปนภาษาท่ีผูคนพูดมากท่ีสุดภาษาหน่ึงของโลกและเปน

ภาษาประจําชาติของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย บางสวน
ของประเทศสิงคโปร หรือแมแตทางภาคใตของประเทศไทย  

ปจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมถึงโรงเรียนศานติวิทยาโสรง กําลังเผชิญกับปญหาท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงคือ ปญหาเรื่องการอานมลายูอยูในระดับออนกวานักเรียนไทยท่ีศึกษาในตางประเทศ สังเกตไดจาก
นักเรียนสวนใหญท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ไมสามารถท่ีจะเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศใกลเคียงท่ีใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในการสื่อสาร พวกเขาจึงจาเปนตองเตรียมความพรอมในดาน
ภาษา ท้ังทักษะการอานและการเขียนใหเกิดประสิทธิภาพเพราะการอานเปนจุดเริ่มตนของการแกปญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสวนใหญแลวไมสามารถอานมลายูได ออกเสียงไมถูกอักขระ ซึ่งสาเหตุมาจากการ
แยกระหวางพยัญชนะและสระไมถูกตอง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาพ้ืนฐานของการอานคือ การสะกดคาโดยการผสมระหวาง
พยัญชนะกับสระใหถูกตอง ผูวิจัยจึงใชนวัตกรรมแถบสีเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการอานมลายู นวัตกรรมแถบสี
กําหนดใหสีดําเปนพยัญชนะ สีแดงเปนสระ และสีนํ้าเงินเปนตัวสะกด โดยการอานเรียงกันตามลําดับ สีดํา สีแดง 
และสีนํ้าเงิน  

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขามาชวยสรางสื่อ เพ่ือใหมีความนาสนใจและสามารถสราง
ความเขาใจท่ีตรงกันของนักเรียนและตอบสนองความตองการของนักเรียนใหไดมากท่ีสุด ตัวอยางเชน การทํา
นวัตกรรมแถบสีโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยการใชสีในการ
แยกสระและพยัญชนะตางๆ และเปนการงายสําหรับการเรียนการสอนของผูสอน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objective) 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานมลายโูดยใชนวัตกรรมแถบส ีเรื่อง คําศัพทเก่ียวกับสัตว  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรยีนดวยนวัตกรรมแถบส ีเรื่อง คําศัพท

เก่ียวกับสัตว  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Literature Reviews)  
 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับกับการอาน  
การอานหมายถึงการรับรูความหมายของสารจากลายลักษณอักษรการอานเกิดจากความสามารถ แปล

ตัวหนังสือออกมาเปนเสียงและความหมายไดจดุมุงหมายของการอานอยูท่ีผูอานเขาใจและรับรูความหมาย ของ
เรื่องราวท่ีอาน  
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การอานหมายถึงการเขาใจสารและรับรูความหมายของสารจากตัวอักษรออกมาเปนถอยคําความคิด โดย
ผานกระบวนการคิด วิเคราะห ตีความ และประเมินคาของผูอานแตละคน ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณและ การรูจัก
นําความคิดท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร  

การอานเปนพฤติกรรมการรับสารท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการและ นักเขียน
นําเสนอความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพในหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืนๆ นอกจากน้ี แลว ขาวสาร
สําคัญ ๆ หลัง จากนําเสนอดวยการพดู หรืออานใหฟงผานสื่อตางๆสวนใหญจะตีพิมพ รักษาไวเปน หลักฐานแก
ผูอานในช้ัน หลัง ๆ ความสามารถในการอานจึงสาคัญ และจําเปนยิ่ง ตอการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคม
ปจจุบัน  
ความสําคัญของการอาน  

ในสมัย โบราณท่ียัง ไมมีตัวหนังสือใช มนุษยไดใชวิธีเขียนบันทึกความทรงจําและเรื่องราวตาง ๆ เปน
รูปภาพไวตามฝาผนัง ในถา เพ่ือเปนทางออกของอารมณ เพ่ือเตือนความจําหรือเพ่ือบอกเลาใหผูอ่ืนไดรับรู ดวย
แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอันแรงกลาของมนุษย ท่ีจะถายทอดประสบการณของตนเปน สัญลักษณ
ท่ีคงทนตอกาลเวลาจากภาพเขียนตามผนัง ถาได วิวัฒนาการมาเปนภาษาเขียนและหนังสือปจจุบันน้ี หนังสือ
กลายเปนสิ่งท่ีสาคัญ ยิ่ง ตอมนุษยจนอาจกลาวไดวา เปนปจจัย อันหน่ึงในการดํารงชีวิตคนท่ีไมรูหนังสือ แมจะ
ดํารงชีวิตอยูไดเปนชีวิต ท่ีไมสมบูรณ ไมมีความเจริญ ไมสามารถประสบความสําเร็จใดๆ ในสังคมได หนังสือและ
การอาน หนังสือจึงมีความ สําคัญอยางยิ่ง  

 
2. แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

Wendy Sleeth (2009) ไดศึกษาเรื่องสีตัวอักษรตอการชวยจําคําศัพท โดยใหผูทดลองจําคําศัพทท่ี
แบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมท่ีมีคาศัพททุกคําเปนสีดําท้ังหมด 2) กลุมท่ีมีคําศัพทสวนใหญเปนคําสีดา สวนคําศัพท
สีแดงมีนอยกวา และ 3) กลุมท่ีมีคําศัพทเปนคําสีดาและคาสีแดงสลับกัน ผลการทดลองพบวา ผูทดลองสามารถจํา
กลุมคําศัพทท่ีเปนคําสีดาและคําสีแดงสลับกันไดมาก แสดงวาการใชสีของตัวอักษรมีผลตอการชวยจํา  
สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต (2554)ศึกษาผลของสีตัวอักษรตอความจําของผูใหญวัยตน โดยใชตัวอยางทดสอบเปน
ชุดตัวเลขและชุดคําท่ีมีสีตางกัน 9 สี คือ สีแดง สีนาตาล สีสม สีเหลือง สีเขียว สีดํา สีนาเงิน สีมวง และสีชมพู 
แสดงบนจอ LCD และใชระยะเวลาการจําท่ีตางกัน คือ 0, 20 และ 300 วินาที พบวา ถึงแมวาสีของตัวอักษรใหผล
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แตไดแสดงแนวโนมของสีท่ีมีผลกับความจําท้ังน้ีอาจเกิดจากตัวอยางทดสอบมี
ปริมาณสีนอยเกินไปไมเพียงพอตอการกระตุนใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และหรือ เวลาท่ีใหดูตัวอยาง
นอยเกินไป เมื่อทาการเปลี่ยนพ้ืนท่ีแสดงสีใหมากข้ึน จากสีตัวอักษรมาเปนสีของกระดาษ อาจสงผลกระตุนอารมณ 
ความรูสึกของผูสังเกตมากข้ึน เพราะมีปริมาณพลังงานแสงสีเขาสูตามากข้ึน  
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก การในวัตกรรมแถบสีคาศัพทภาษามลายเูก่ียวกับสตัว  
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการอานมลายูและความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมแถบส ีเรื่อง คาศัพทท่ีเก่ียวกับสัตว
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง  
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วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) 
1. ประชากร  

ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง อาเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จานวน 20 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปดวย  
1.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแก  

นวัตกรรมแถบส ีนวัตกรรมแถบสกํีาหนดใหสดีําเปนพยญัชนะ สีแดงเปนสระ และสีนาเงินเปนตัวสะกด โดยการ
อานเรียงกันตามลาดับ สีดา สีแดง และสีนาเงิน  

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก  
1. แบบทดสอบทักษะการอานมลายู โดยหาคุณภาพจากผเูช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะห และ 

คัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต0.5 ข้ึนไป ซึ่งแบบทดสอบน้ี ผานข้ันตอนแลวไดคาความเช่ือมั่น ของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.93  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชนวัตกรรมแถบส ีโดยหาคุณภาพจากการ 
ประเมินแบบสอบถามตามความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ ดวยการใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ท่ี
มีรายการใหประเมินระดับความคดิเห็น 5 ระดับ พบวาแบบสอบถามฯ มีความเหมาะสมโดยรวม อยูในระดับ

เหมาะสมมาก (𝑿𝒙 = 3.73)  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษามลายเูรื่องคาศัพทเก่ียวกับสัตว  

2. กอนการทดลองสอน ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบการอานมลายูใหนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง ใชเวลาการสอบ 10 นาที แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ท่ีตั้งไว  

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอน โดยใชนวัตกรรมแถบสีในการสอน เรื่อง คาศัพทเก่ียวกับสตัว แก
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง อาเภอ ยะรัง จังหวัด ปตตานี  

4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหดัคําศัพทเก่ียวกับสตัว โดยท่ีใหนักเรียนแยก พยัญชนะ(สีดํา) สระ(สีแดง) 
ตัวสะกด(สีนาเงิน)  

5. ทําการทดสอบหลังเรียน หลังการทดลองสอนโดยใชนวัตกรรมแถบส ีทดสอบกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานตวิิทยาโสรง อาเภอ ยะรัง จังหวัด ปตตานี โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับท่ี
ใชทดสอบกอนเรียน  

6. ศึกษาระดับความพึงใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรยีนโดยใชนวัตกรรมแถบส ี 

7. นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนไป วิเคราะห 
และสรุปผลการวิจัย  
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4. การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมลู ศึกษาดาเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  
1. ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบการอาน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test)  

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลีย่ (Arithmetic Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผล ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 1.00-1.60 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 1.61-2.21 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับนอย  

คาเฉลี่ย 2.22-2.82 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 2.83-3.43 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมาก  

คาเฉลี่ย 3.44-4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย (Results) 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจยัไดนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยายแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษามลาย ูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ระหวางกอน

เรียนและหลังเรยีนโดยใชนวัตกรรมแถบส ีเรื่อง คําศัพทเก่ียวกับสัตว ในตารางท่ี 1  
 

แบบทดสอบ กลุมตัวอยาง (N) คาเฉลี่ย 𝑿𝒙 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. 

t 

กอนเรียน 20 คน 4.75 3.56703 -13.712*** 

หลังเรียน 20 คน 12.6 3.03315  

 
ผลการวิจัยพบวา ผลการใชนวัตกรรมแถบส ีพบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สวนใหญได คะแนน

แบบทดสอบกอนเรยีน 4.75 คะแนน จากคะแนนเตม็ 20 และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 12.6 คะแนน จาก 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน จึงสามารถเปรียบเทียบไดวาเมื่อกลุมตัวอยางไดเรยีนรู ดวยนวัตกรรมแถบส ีทําใหเพ่ิม 

ทักษะการอานมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 

ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการสอนโดยใชนวัตกรรม
แถบส ีเรื่อง คําศัพทเก่ียวกับสัตว  

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอ 

การสอนโดยใชนวัตกรรมแถบส ีเรือ่ง คําศัพทเก่ียวกับสตัว 
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คําถาม 𝑋𝒙 S.D. ระดับ 

1. บรรยากาศการเรยีนแถบสีทําใหนักเรียนมสีวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

3.85 .37 มากท่ีสุด 

2.บรรยากาศการเรียนแถบสีทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง 

3.80 .70 มากท่ีสุด 

3.บรรยากาศการเรียนแถบสีทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรยีน 

3.75 .55 มากท่ีสุด 

4.กิจกรรมการเรยีนรูแถบสีมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 3.80 .41 มากท่ีสุด 
5.กิจกรรมการเรยีนรูแถบสีทําใหนักเรียนกลาอานกลาตอบ 3.70 .47 มากท่ีสุด 
6.สื่อนาสนใจ เหมาะสม และเขาใจงาย 3.55 .51 มากท่ีสุด 
7.แบบฝกหัด แบบทดสอบ เหมาะสม 3.75 .55 มากท่ีสุด 
8.การจัดการเรียนรูแถบสีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 3.45 .51 มากท่ีสุด 
9.การจัดการเรียนรูแถบสีชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจ
ดวยตนเอง 

3.70 .57 มากท่ีสุด 

10.การจัดการเรียนรูแถบสีชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวา
เดิม 

3.95 .22 มากท่ีสุด 

โดยรวม 3.73 .26 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงวาระดับความพึงพอใจโดยใชนวัตกรรมแถบส ีเรื่อง คําศัพทเก่ียวกับสัตว ของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 3.73 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 
 

สรุปและอภิปรายผล (Discussion) 
จากผลการใชนวัตกรรมแถบส ีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง เรื่องคําศัพท

เก่ียวกับสัตว พบวาการอานคําศัพทภาษามลายูของนักเรียนหลังการใชนวัตกรรมแถบสีสูงกวากอนการใชนวัตกรรม
แถบซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว แสดงใหเห็นวาการใชนวัตกรรมแถบสี สามารถแกปญหาการอานมลายู
ได และสามารถแยกพยัญชนะและสระตามสีท่ีกําหนดไว เพราะการใชสีจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
สีจะชวยในการจดจํา สอดคลองกับคํา กลาวของ Wendy Sleeth (2009) ไดศึกษาเรื่องสีตัวอักษรตอการชวยจํา
คําศัพท โดยใหผูทดลองจําคําศัพทท่ีแบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมท่ีมีคําศัพททุกคําเปนสีดําท้ังหมด 2) กลุมท่ีมี
คําศัพทสวนใหญเปนคําสีดํา สวนคาศัพทสีแดงมีนอยกวา และ 3) กลุมท่ีมีคําศัพทเปนคําสีดําและคําสีแดงสลับกัน 
ผลการทดลองพบวา ผูทดลองสามารถจากลุมคําศัพทท่ีเปนคําสีดําและคําสีแดงสลับกันไดมาก แสดงวาการใชสีของ
ตัวอักษรมีผลตอการชวยจํา พบวาหลังการใชนวัตกรรมแถบสี เพ่ือเพ่ิมทักษะการอาน จึงสามารถเปรียบเทียบไดวา
เมื่อกลุมตัวอยางไดเรียนรู ดวยนวัตกรรมแถบสี ทําใหเพ่ิมทักษะการอานมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 ซึ่งจากผลงานวิจัยท่ีสอดคลองดังกลาวมาน้ัน สนับสนุนวาการใชนวัตกรรมแถบส ีเปนสื่อท่ีสอดคลองกับความ
สนใจของนักเรียนทําใหนักเรียนเกิด แรงจูงใจพยายามอานออกเสียงใหถูกตอง สามารถแยกสระ พยัญชนะ และ
ตัวสะกดไดถูกตอง ชัดเจน และคลองแคลว จึงทําให มีผลคะแนนหลังเรียนสูงข้ึน  
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ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใชงาน  

การใชนวัตกรรมแถบส ีผูสอนจะตองมกีารปรับเปลี่ยนคาศัพทใหเขากับเน้ือหาของวิชาภาษามลายตูาม
บทเรียนท่ีไดกาหนด  
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 

กิจกรรมและเวลาในการใชนวัตกรรมแถบสีควรมรีะยะเวลามากวาน้ี มีความยืดหยุนไดตามความ 
เหมาะสมและตามสภาพของผูเรียน  
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การแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม โดยใช

นิทานเด็กเอยเด็กดี 

solving the problem of students' aggressive behavior in primary 4 at Ban 

Khaotum School by using 

 

ผูวิจัย  ซารีนา  โดงกูล1      Zareena  Dongkun1 

 มณฑิตา  หมัดอาหลี2    Montita  Mad-alee2 

 มารียัล นิเตะ3     Mareeyal  Niteh3  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยพฤติกรรมความกาวราว เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 1 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ในครั้งน้ีไดแก 1) นิทานเด็กเอยเด็กดี 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 

 ผลการวิจัยพบวาเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังจากไดรับกิจกรรมการสอนดวยการเลานิทาน
เด็กเอยเด็กดีแลว มีการพัฒนาพฤติกรรมความกาวราวไปในทางท่ีดีข้ึน หลังจากกิจกรรมการสอน อยูในระดับดีมาก 
แตกตางจากกอนการทดลอง ผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบการเลานิทาน  มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑและมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูเรียนได 

คําสําคัญ  ปรับพฤติกรรม, กาวราว 

Abstract 

 This study focuses on solving the problems of student's aggressive behavior in primary 4 

at Ban Khaotum school in 2017. The instrument to observe the way to learning is good boy 

story and to observe behavior. The research found that, the pattern in learning via tell the story 

the sampling quite good behavior. There are good performance and criterion. It is appropriate to 

teach student for good moral and ethics. 

Keywords : the behavior. , Aggressive. 
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บทนํา 

 พฤติกรรมกาวราวของเด็กสงผลใหเด็กมีความสัมพันธท่ีไมดีกับคนรอบขาง ไมวาจะเปนบุคคลใน
ครอบครัวเพ่ือนหรือครู ซึ่งหากไมไดรับการดูแลแกไขท่ีเหมาะสม พฤติกรรมท่ีกาวราวจะติดเปนอุปนิสัยถึงวัยผูใหญ
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตครอบครัว และทําใหไมประสบความสําเร็จในการทํางานเทาท่ีควร การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลน้ัน ตองเริ่มเสริมสรางตั้งแตเด็ก เพราะเด็กในวัยน้ีจะเติมโตเปนผูใหญ เปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญ ในการสรางสรรคและพัฒนาประเทศชาติ โดยสถาบันท่ีทําหนาท่ีพัฒนาจริยธรรมมีดวยกัน
หลายสถาบัน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาและสื่อมวลชน(บัญชา  แสนทวี. 2541 : 58 ; 
อางอิงจาก Bloom) 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนท่ีมีศรัทธามั่น มีความจงรักภัคดีตออัลลอฮ มีบุคลิกภาพตามแบบอยางนบีมูฮํามัด มีความสมดุลทางดาน
ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนผลเมืองไทยและพาโลกท่ีดีเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
กอใหเกิดความสันติสุขท้ังในโลกน้ีและโลกหนา (หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551;3) 

 นิทาน เปนเรื่องเลาท่ีถายทอดความคิด ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจน จริยธรรม อันเปนกลวิธี
การปลูกฝงความรูสึกนึกคิดและแนวปฏิบัติท่ีสืบทอดจากคนรุนหน่ึงสูคน อีกรุนหน่ึงมารยาทนานนับป ทุกชาติ ทุก
ภาษาตางมีนิทานประจําชาติหรือทองถ่ินของตน นิทานท่ีไดรับความนิยมและเผยแพรอยางกวางขวางการถายทอด
นิทานแตเดิมมาใชการเลา การเลาประกอบภาพ หรือการแสดงตอมาเมื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารท่ีความ
เจริญกาวหนามากข้ึน นิทานไดแพรหลายในรูปของสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ซีดีฯลฯ สิ่งท่ีเด็กไดรับจาการฟง
นิทานคือ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความรู แนวคิด แนวปฏิบัติเพ่ือแกไขขอบกพรองหรือปองกันปญหาในชีวิต
ประ (อเนก  รัสมี : 2552) 

 การเลานิทานเปนทางหน่ึงท่ีจะชวยสรางคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กเพราะนิทานเปนเรื่องของจิตนา
การท่ีใหความบันเทิง เต็มเปยมไปดวยความสนุกสนาน โลกของเด็กเปนโลกสดใสดวยวัยท่ีมีจิตนาการนิทานจะ
สรางจริยธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ในทางท่ีดีงาม และถูกตองตอตนเองผู อ่ืนและสังคม 
เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ในปจจุบันจริยธรรมถูกลบออกจากสมองของคนในสังคมไปหมด จึงเกิด
ปญหามากมาย เชน เด็กเล็กถูกทําราย ถูกขมขืน อันตรายเกิดข้ึนไดไมเวนวันแมแตบุคคลในครอบครัว 
(วารสารวิชาการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 63-65) 

 จากการลงสังเกตการสอนโรงเรียนบานเขาตูม ผูวิจัยไดพบปญหาพฤติกรรมความกาวราวของเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีตําบลเขาตูม อําเภอ 
ยะรัง จังหวัดปตตานี จากกสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยคิดวามีความจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการแกปญหา
พฤติกรรมกาวราว โดยการใชนิทานและติดตามผลดานจริธรรม โดยเนนการรบัรูซึ่งจะสงผลใหเด็กประถมไดปฏิบัติ
ในสิ่งท่ีดีลดพฤติกรรมกาวราว โดยเฉพาะดานการพูดและดานการกระทําดวยการเลานิทานใหเด็กนําไปปฏิบัติ แลว
ติดตามผลการปฏิบัติตามนิทานแตละเรื่อง เนนการย้ําใหเด็กจําและเขาใจและพัฒนานักเรียนดานจิตพิสัย ทักษะ
พิสัย พุทธิพิสัย ผลการวิจัยท่ีจะเปนรูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมใหกับเด็ก เพ่ือเปนคนดีของสังคมตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1)   เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม 

 2)  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมในตัวของผูเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูมจํานวน 1 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบหลังเรียนของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4โรงเรียนบาน
เขาตูมจํานวน 1 คน 
 3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
   1. จัดทําเน้ือเรื่องนิทานเด็กเอยเด็กดี 
   2. เขียนรูปภาพเพ่ือประกอบเน้ือหา 
   3. จัดทํารูปเลม 
 4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ตรวจสอบโดยการนํานิทานเด็กเอยเด็กดีไปสอนกับเด็กท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี ผลปรากฏวา เด็กท่ีมี
พฤติกรรมท่ีดี มีการพัฒนาดานพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนและปฏิบัติตนดีข้ึนมากกวาเดิมกอนการไดรับการเรียน
การสอนโดยใชนิทานเด็กเอยเด็กดี 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การดําเนินการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเลานิทานกับการปรับพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม มีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
   1. ผูวิจัยติดตอทางสาขาเพ่ือขอหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการ โรงเรียนบานเขาตูม 
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เพ่ือขอใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังศึกษา ปการศึกษา  2560 
ในการทดลองใชนวัตกรรมในการปรับพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียน 
   2. ผูวิจัยผลิตสื่อการสอนเปนหนังสือนิทานเด็กเอยเด็กดีเพ่ือเปนนวัตกรรมนําไปทดลองใช 
   3.  นํานวัตกรรมคือ นิทานเด็กเอยเด็กดี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขา
ตูม ใชนักเรียนในการทดลอง จํานวน 20 คน ซึ่งเปนนักเรียนกลุมตัวอยางเพียง 1 คนเทาน้ัน 
 6.  ในการทดลองใชหองเรียนในการทดลอง 

 7.  ผูวิจัยช้ีแจงและแนะนําบทเรียนใหกลุมตัวอยางไดทราบถึง วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
กอน เพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจกอนท่ีจะเริ่มเรียน 

 8.  ผูวิจัยอธิบายมารยาทหรือสิ่งท่ีควรปฏิบัติตอผูอ่ืนใหกลุมตัวอยางพรอมนํานิทานเด็กเอยเด็กดีมาเลาให
ฟง หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางถอดบทเรียนท่ีไดเรียนวาเด็กดีควรปฏิบัติตนอยางไร 

 9. ใหกลุมตัวอยางทําใบงานโดยใหคิดมารยาทท่ีดี มารยาทท่ีไมดีของตัวเอง และวิธีการการแกไข เปน
การสรางความตระหนักและใหเห็นความสําคัญ 

 10.  เมื่อดําเนินการทดลองครบทุกข้ันตอนแลว ผูวิจัยนําผลการทําการสังเกตผูเรียนและประเมินผูเรียน
พรอมวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนวาเปนไปในทิศทางใด 
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สรุปผลการวิจัย 

 การแกปญหาพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกาวของนักเรียน ในเรื่องการพูดจาไมสุภาพ ชอบเรียกรองความสนใจ และไม
สนใจความรูสึกของผูอ่ืน ซึ่งเปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
บานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท้ังน้ีเพ่ือตองการใหเห็นภาพรวมของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ผลการวิจัย
ครั้งน้ีจะเปนประโยชนในการพิจารณาและตัดสินใจการนําไปใชแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนซึ่ง
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของครู ครูประจําช้ัน และเพ่ือนนักเรียน การศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือแกปญหาพฤติกรรมความกาวราว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม 
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี โดยใชนิทานเด็กเอยเด็กดี 
 การแกปญหาพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม ตําบลเขาตูม 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี การแกปญหาพฤติกรรมความกาวราว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
บานเขาตูม ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จากการศึกษาเเละสัมภาษณจากครู ประจําช้ัน ครูประจํา
วิชา นักเรียน และจากการสังเกตของผูวิจัย ทําใหพบวาพฤติกรรมความกาวราว ดานคําพูด ดานการกระทํา ดาน
การเเสดงออก ดานอารมณ ท่ีมีตอบุคคลลโดยรอบ พบวา มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เเละจากการจัดการเรียนรู สงผลให
พฤติกรรมกอนการใชนิทานเด็กเอยเด็กดี ซึ่งสงผลดีกับตัวนักเรียน ซึ่งไดรับการยอมรับจากบุคคลโดยรอบ เเละจะ
ใหเกิดความตระหนัก ดานคําพูด ดานการกระทํา ดานการเเสดงออก ดานอารมณ กอนท่ีจะกระทําพฤติกรรม
ดังกลาว ดังน้ันการจัดการเรียนรูในรูปเเบบการเลานิทานเด็กเอยเด็กดี มีระดับคุณภาพอยางสูง ผลการเรียนรูเพ่ือ
ปรับพฤติกรรม 
 จากการวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในดานความกาวราวของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานเขาตูม ใหดีข้ึนโดยการใชกระบวนการเลานิทานเด็กเอย เด็กดีจากผลการวิจัย
ปรากฏวา หลังจากนักเรียน ไดฟงนิทาน เด็กเอย เด็กดีแลว1) พฤติกรรมการพูดไมสุภาพ ไดแก การพูดไมสุภาพกับ
เพ่ือน  ตะโกนเสียงดังในหองเรียน   2) พฤติกรรมกาวราว  ไดแก แสดงกริยาไมสุภาพกับคุณครูก็ลดลง ซึ่งจะเห็น
ไดวาการเลานิทานเด็กเอย เด็กดี เปนเครื่องขัดเกลาจิตใจใหนักเรียนได ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
ผานเกณฑท่ีไดวางไวคือ 0.001และในดานความพึงพอใจของนักเรียนในดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ 
มากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา หลังจากท่ีนักเรียน ไดฟงนิทานเด็กเอยเด็กดี 1)พฤติกรรมการพูดไมสุภาพ ไดแก 
การพูดไมสภุาพกับเพ่ือน  ตะโกนเสียงดังในหองเรียน 2)พฤติกรรมกาวราว  ไดแก แสดงกริยาไมสุภาพกับอาจารย  
ทําใหเพ่ือนเดือดรอน รําคานลดลง และการเรียกรองความสน  ซึ่งทําใหอาจารยประจํารายวิชา อาจารยประจําช้ัน
และนักเรียนมีความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรยีนมาก ซึ่งจะเห็นไดวาการเลานิทานเด็กเอยเด็กดี เปนเครื่องขัด
เกลาจติใจให นักเรียน พฤติกรรมกาวราวเปรยีบเหมือนบัวปริ่มนากลาวคือ ผูท่ีมีปญญาระดับกลางๆ ได (เพียงใจ  

คันธารัตน, 2556) ท้ังน้ีเปน เพราะวาการเลานิทาน ชวยใหนักเรียนมีทัศนคติในเชิงบวก การศึกษาคณุธรรม 
จริยธรรมเปนเรื่องท่ีไกลตัวไปทุกวัน โดยเฉพาะวัยเด็กท่ีจะเขาสูการเปนวัยรุน ซึ่งยากท่ีจะอบรมสั่งสอน แตสามารถ
อบรมสั่งสอนได โดยใชสื่อนืทานเด็กเอยเด็กดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของงานวิจัยเก่ียวกับนิทานธรรมะ (ก่ิงแกว 

อัตถากร, 2513, น. 8) ไดเนนอยางชัดเจนวานิทานมีคุณคาตอการพัฒนาทางอารมณ พฤติกรรม และเจตคติ ท่ีดีซึ่ง
การเลานิทาน น้ันสามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรูสกึนึกคิด โดยผานตัวละครในนิทานท่ีเลานิทาน 

มีผลตอการเสรมิสรางพฤติกรรมท่ีตองการสูงข้ึน นอกจากการใชนิทานธรรมะในการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
แบบอยางท่ีดีสําคญัมากอยางยิ่ง คนในครอบครัว ทุกคนในสังคม โดยเฉพาะครูท่ีคอยอบรมสั่งสอนใหศิษยทุกคน

เปนคนดี การใหความรัก และหวังดีดวยความบริสุทธ์ิใจเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะปรับพฤติกรรมในทางท่ีดี
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูสอนควรมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูเปนอยางดีและ ตองมีการวางแผนการดําเนินงาน
ใหเปนระบบ รวมท้ังเตรียมสื่อการสอนใหพรอม เพ่ือใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ครูเปนบุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศในการเรียน โดยสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตรตอกันยอมรับ
ซึ่งกันและกัน จะชวยใหสมาชิกในกลุมกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพ่ือนักเรียนจะไดพัฒนาศักยภาพและมองเห็น
คุณคาของตนเองวา มีความสําคัญพรอมกับไดรับความสนุกสนานในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนไมเกงจะไม
รูสึกโดดเดี่ยวและมีความกังวลในการเรียน 

 
2. ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ครูควรคํานึงถึงขอปฏิบัติในการสอน โดยจะตองใหนักเรียนท่ีมีความสามารถเทาเทียมกันมาแขงขัน
ในกลุมเดียวกัน เพ่ือไมใหนักเรียนมีอคติและมีความรูสึกไมดีตอการแขงขัน และ สามารถยอมรับผลของการแขงขัน
ได 

2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูเชน แรงจูงใจ การคิดวิจารณญาณการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนรู

โดยใชเทคนิค อนาชีด ในการเรียนการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนศานติวิทยา โสรง จังหวัด ปตตานี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยในครั้งน้ีไดแก อนาชีดประกอบการสอนและแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจการใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานตวิิทยา โสรง มีคาเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 4.15 อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี
นักเรียนบางสวนมีความพอใจมากและมากท่ีสุด  
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนโดยใชอนาชีด, ความพึงพอใจ, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

 
Abstract 

This research aims to study the satisfaction of students in grade 3 when teaching with 
A’Nasheed The samples in this study were the students in grade 3 of Santi Vidthaya Sarong, 
Pattani. This study was established in sementer 1 of academic year 2560. The sample sizes were 
20 students. The research instruments used in this study were A’Nasheed and questionnaires.  

The result shows that the average students (4.15 scores) rather satisfied with the use of 
A’Nasheed in their class while some of them feel happy with this methodology.  
Keywords: Teaching style using anasheed, satisfaction, grade 3 students  
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บทนํา (Introduction) 
เพลงมีบทบาทตอชีวิตของเรา เพลงกับชีวิตมีความสัมพันธใกลชิดเปนอันหน่ึงอันเดียวกับมนุษยมาตั้งแต

เกิด เสยีงเพลงเกิดจากการสรางสรรคของคน นักการศึกษาท่ีชาญฉลาดจึงนําเพลงมาเปนสื่อในการศกึษา ท้ังเปน
สื่อหลักและสื่อเสริมพลังท่ีครูนํามาใชในการเรียนการสอน ซึ่งประโยชนของเพลงในดานกิจกรรมการเรยีนการสอน
มีดังน้ี  

1. เพลงชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน ลดความตึงเครียดระหวางครูกับนักเรียน หลอ
หลอมลักษณะนิสัย จิตใจ ของนักเรียนใหออนโยน  

2. เพลงชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพและดานสังคมของนักเรียน  
3. การเขาสูบทเรียน สรุปบทเรยีนหรือทบทวนบทเรียน เพลงชวยยาสิ่งท่ีเรียนไปแลว เชน คําศัพท รูป

ประโยค กฎไวยากรณบางเรื่อง  
4. เพลงชวยพัฒนาทางดานภาษา ซึ่งเปนการฝกการฟงใหเขาใจขอความในเน้ือเพลงพรอมท้ังเปนการฝก 

การออกเสียง เช่ือมคํา และจังหวะไปในตัว ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ ท่ีสามารถรองเพลงได ซึ่งเปนการปลูกฝง
ใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนและชวยสงเสรมิใหการเรียนดีข้ึน  

5. เพลงใหความรูหลากหลายแกนักเรียน เชน วัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญ วันสําคญัเปนตน โดยออาจใช
เพลงเปนจุดเริ่มตนของการสนทนา หรืออภิปรายเน้ือหาท่ีบรรจุอยูในเพลง  
จากขอความขางตนพบวาเพลงมีความสาคญัตอจิตใจของผูฟง ใหความบันเทิงและลดความเครียด ผอนคลาย
อารมณทาใหมนุษยเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ ในฐานะท่ีผูทาวิจัยนับถือศาสนาอิสลาม ดนตรีถือเปนสิ่งตองหาม
ตามหลักศาสนาอิสลาม ดังน้ันทางผูวิจัยจึงนําทฤษฎีขางตนมาปรับใชใหเกิดเปนนวัตกรรมใหม ซึ่ง เรียกวา อนาชีด 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม และยังเปนสื่อกลางระหวางครูกับนักเรยีน ซึ่งผูวิจยัไดลง
สังเกตการณ ณ โรงเรียนศานติวิทยาโสรง จังหวัดปตตานี ไดพบวาครูไมสามารถคุมช้ันเรียนได เน่ืองจากครูใช
เทคนิคในการสอนแบบเดิม จึงทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนไมนาตื่นเตน เปนเหตุใหนักเรียนไมใหความสนใจในการ
เรียนการสอน ผูวิจัยจึงไดจัดทาวิจยัเรื่อง การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานตวิิทยา โสรง โดยใชอนาชีดอัลฮัมดลุิลลาฮฺในการสอนรายวิชาอัคลาค (จริยธรรม) 
ซึ่งทาใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรยีนการสอน อีกท้ังยังไดรับความรูจากอนาชีด และไดเรียนรูจากอนาชีดดวย
ความสนุกสนาน ดังน้ันครูจึงควรนาอนาชีดไปปรับใชในการออกแบบการบริหารจัดการช้ันเรยีนเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนท่ีดยีิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objective) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานติวิทยา โสรง จานวน 20 คน 

โดยใชเทคนิค อนาชีดในการเรียนการสอน  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Literature Reviews) 

1. แนวคิด/หลักการ  
เพลงมีความสัมพันธกับมนุษยมาตัง้แตแรกเกิด เชน เพลงกลอมเด็ก นอกจากน้ียังมีเพลงท่ีแตงไวสาหรบัเด็กๆ รอง
เก่ียวกับสัตวบาง เก่ียวกับสุขภาพอนามัยบาง เก่ียวกับโอกาสและเทศกาลตางๆ เชน วันสงกรานต วันเกิด วัน
คริสตมาส เปนตน เพลงแตละเพลงจะมีลลีาและทวงทานองท่ีตางกันท้ังนาเสียงและความรูสึกของผูรอง ซึ่งทาให
ผูฟงเกิดอารมณคลอยตามและสนุกสนาน ซึ่งทาใหผูฟงคลอยตามและเกิดอารมณสนุกสนาน ซึ่งปจจุบันไดนาเพลง
มาใชในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากงานวิจยัเทปเพลงการศึกษาเก่ียวกับเด็ก  
เจียรนัย พงษศิวาภัย (2539: 52) ไดเสนอใหผูสอนวาควรใชเพลงเปนเครื่องมือเพ่ิมพูนประสบการณ โดยจัด
กิจกรรมตางๆดังน้ี  
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1. เลาเรื่อง หรือเลาเรื่องท่ีสรางข้ึนใหมเก่ียวกับเพลง  
2. เขียนเรื่องราวเก่ียวกับเพลง  
3. ดัดแปลงเน้ือหาเปนบทสนทนาสั้นๆ  
4. นําแบบประโยคในเพลง หรือนําประโยคดีๆ  มาฝกโครงสรางทางไวยากรณ  
5. หาคําใหมมาแทนในเพลง หรือประโยคดีๆ มาฝกโครงสรางทางไวยากรณ  
6. แสดงทาทางประกอบจังหวะ  
7. สนทนาซักถามเก่ียวกับเน้ือเพลงเหมือนกับ ถาม – ตอบ ในการอานเพ่ือความเขาใจ  
8. เขียนเน้ือเพลงลงสมุด  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

พงศลดา ธรรมพิทักษกุล (2539 : 17) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีควรให
ประสบการณดานตาง ๆ เปนการใหเด็กเกิดทักษะดนตรีหลาย ๆ ดาน ทักษะดนตรีดังกลาวประกอบดวย การฟง 
การรองเพลง การอาน เขียนโนต การเคลื่อนไหวรางกายการเลนเครื่องดนตรีและการคิดสรางสรรค  
ณรุทธ สุทธจิตต ( 2544 : 133 ) ไดกลาวถึงความหมายของกิจกรรมดนตรีวากิจกรรมดนตรีหมายถึง กิจกรรมตางๆ 
ทางดนตรีท่ีผูจัดกิจกรรมกําหนดข้ึน เพ่ือประโยชนในการเรียนรูดนตรีสําหรับผูรวมกิจกรรมดนตรี ทําใหเกิดความรู
ความเขาใจและทักษะดนตรี องคประกอบของกิจกรรมดนตร ีไดแก ผูจัดกิจกรรม ผูดาเนินกิจกรรม ผูรวมกิจกรรม 
และลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมดนตรีมีหลากหลายเปนไปตามจุดประสงค สภาพของการจัด
กิจกรรม และประเภทของกิจกรรมดนตรีทาใหมีรายละเอียดขององคประกอบตางกันไป ไดแก  

1. กิจกรรมในหองเรียน ผูจัดและผูดาเนินกิจกรรม คือ ครูผูสอนดนตรี ผูรวมกิจกรรม คือนักเรียน หรือ
ผูเรียนดนตรี และรูปแบบของกิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีในหองเรียนซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ  

2. กิจกรรมดนตรีนอกหองเรียน ผูจัด อาจจะเปนครู หรือนักเรียน ผูดาเนินกิจกรรม อาจจะเปนครูหรือ
วิทยากรรับเชิญ ผูรวมกิจกรรม คือ นักเรียน  

3. กิจกรรมดนตรีในสังคม ปกติแลว กิจกรรมดนตรีในสังคม มักจะเปนกิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวของกับการ
แสดงดนตรี ในลักษณะน้ี ผูจัด คือหนวยงานตางๆ ทางดนตรี หรือทางการศึกษา ผูดาเนินกิจกรรม คือนักดนตรี ผู
รวมกิจกรรมคือ ผูฟงดนตรี นอกจากน้ีกิจกรรมดนตรีในสังคมอาจจะเปนรูปแบบอ่ืนๆ ได นอกเหนือจากการแสดง
ดนตรี เชน การใหความรูทางดนตรีกับเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในลักษณะน้ี ผูจัดมักจะเปนหนวยงานทาง
การศึกษา ผูดาเนินกิจกรรม คือ ผูท่ีมีความรูทางดนตรีท่ีผูจัดคัดเลือก หรือเชิญมาเปนผูดาเนินกิจกรรม ผูรวม
กิจกรรม คือเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของผูจัดกิจกรรม  

4. กิจกรรมตามสื่อตางๆ มีหลายลักษณะ โดยมีรูปแบบเปนไปตามประเภทของสื่อ เชน สื่อโทรทัศน ผูจัด 
คือ ผูผลิตรายการ ผูดําเนินรายการ คือ ผูท่ีมีความรูทางดนตรี หรือวิทยากรท่ีผูจัดเชิญมา ผูรวมกิจกรรม คือ ผูรวม
รายการในหองสง หรือผูชมทางบาน สื่อวิทยุ ผูจัดคือ ผูผลิตรายการ ซึ่งอาจจะเปนคนๆเดียวกับผูดาเนินรายการ    
ผูรวมกิจกรรม คือ ผูฟงทางบาน เปนตนจากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา กิจกรรมดนตรี หมายถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีควรใหประสบการณดานตาง ๆ เปนการใหเด็กเกิดทักษะดนตรีหลาย ๆดาน ทักษะ
ดนตรีดังกลาวประกอบดวย การฟง การรองเพลง การอาน เขียนโนต การเคลื่อนไหวรางกาย การเลนเครื่องดนตรี
และการคิดสรางสรรค กิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรีท่ีผูจัดกิจกรรมกําหนดข้ึน เพ่ือประโยชนในการเรียนรูดนตรีสา
หรับผูรวมกิจกรรมดนตรี ทาใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะดนตรี องคประกอบของกิจกรรมดนตร ีไดแก ผูจัด
กิจกรรม ผูดําเนินกิจกรรม ผูรวมกิจกรรม และลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
1. ตัวแปรตน ไดแก เทคนิคการสอนโดยใชอนาชีดอัลฮมัดลุิลลาฮ ฺ 
2.ตัดแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจตอการเรียนดวยเทคนิค อนาชีดอัลฮัมดุลลิลาฮ ฺของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรยีนศานติวิทยาโสรง จังหวัดปตตานี  
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วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนศานติโสรง จังหวัดปตตานี ภาคเรยีนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 มีจานวนนักเรียนท้ังสิ้น 168 คน  
1.2 กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานตโิสรง จังหวัด

ปตตานี     ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2560 จาวนวน 20 คน กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรเพราะกลุม
ตัวอยางดังกลาวท่ีประกอบตัวนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนท้ัง 3 ระดับ เกง ปานกลาง และออน  
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและเครื่องท่ีใชในการเก็บขอมูล
ดังรายละเอียดดังน้ี  

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ อนาชีดอัลฮัมดลูิลละฮ ฺ 
2.1.1 อนาชีดอัลฮมัดลูิลละฮ ฺ 
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือประกอบการทดลองจํานวน 1แผน รวมเวลา 1 ช่ัวโมง  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2.2.1 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเทคนิคการสอนโดยใชอนาชีดอัลฮัมดลูิลละฮ ฺ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชเทคนิคการใช อนาชีดในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จานวน 1 ครั้ง

ครั้งละ 1 ช่ัวโมง ซึ่งทดลองหลังเรยีน โดยมรีายละเอียดดังน้ี  
1. กอนท่ีจะดําเนินการวิจยั ผูวิจัยขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือทํา

การทดลอง และดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยดําเนินการเลอืกหองเรยีนท่ีมีความสามารถในการเรยีนท้ัง 3 ระดับ คือ เกง ปานกลาง และออน 

และเปนกลุมตัวอยางท่ีนักเรียนสวนใหญใหความสนใจเก่ียวกับการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนดวยการใชอนาชีด 
โดยท่ีครูประจาช้ัน ครูประจําวิชาและผูวิจัยเปนผูใหความรวมมือ  

2. ผูวิจัยทาหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนศานติโสรง จังหวัดปตตานี เพ่ือทดลองงานวิจัยครั้งน้ี  
3. ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทดลอง และดาเนินงานตามข้ันตอน และทดลองตามแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใช อนาชีดเปนเทคนิคในการสอน ใหครูประจําช้ันและประจาวิชาของนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลองรับทราบ 
สรางความคุนเคยกับนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง  

4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอน โดยใชอนาชีดเปนเทคนิคในการสอน อนาชีดอัลฮัมดูลลิละฮ ฺแกนักเรยีน
ท่ีเปนกลุมทดลอง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานติโสรง จังหวัดปตตานี  

5. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเทคนิคการสอนโดยใชอนาชีดอัลฮัมดลูิลละฮ ฺของช้ัน
ประถมศึกษาท่ี 3  

6. นําขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปวิเคราะห เพ่ือสรุปผลการวิจัย  
4. การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมลู ศึกษาการดาํเนินการวิเคราะหขอมลูดังน้ี  
ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย(Arithmetic Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลดังน้ี  
คาเฉลี่ย 1.00-1.60 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 1.61-2.21 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับนอย  
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คาเฉลี่ย 2.22-2.82 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 2.83-3.43 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.44-4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด  

 

ผลการวิจัย (Results) 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูจากการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดนาเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยายดังตอไปน้ี  
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการเรยีนรูโดยใชอนาชีด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

จากตารางท่ี 1 
คําถาม       S.D.  ระดับ 

1.ครูมีการเตรยีมการเรยีนการสอน  4.90  .45  มากท่ีสุด  
2.นักเรียนทราบจดุประสงคการเรยีนรูชัดเจน  4.05  .22  มาก  
3.กิจกรรมการเรยีนสนุกและนาสนใจ  4.35  .93  มากท่ีสุด  
4.ครูใหโอกาสนักเรียนซักถามปญหา  2.75  1.48  ปานกลาง  
5.ครูสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม/ทีม  3.80  1.88  มาก  
6.ครูใหความสนใจแกนักเรียนอยางท่ัวถึงขณะสอน  4.40  .94  มากท่ีสุด  
7.ครูใชวิธีการสอนหลายวิธี (เชน การทํางานกลุม จับคู ฯลฯ)  4.30  .80  มากท่ีสุด  
8.ครูตั้งใจสอน ใหคาแนะนานักเรยีนในการทํากิจกรรม  4.35  .81  มากท่ีสุด  
9.นักเรียนชอบเรียนวิชาน้ี  4.50  1.10  มากท่ีสุด  
10.นักเรียนนาความรูจากวิชาน้ีไปใชในชีวิตประจาวันได  4.05  1.39  มาก  
โดยรวม 4.15  .59  มาก  
 

จากตารางท่ี 1 แสดงวาระดับความพึงพอใจบทเรียนจาก การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานติวิทยา โสรง มีคาเฉลีย่ท้ังหมดเทากับ 4.15 อยูในระดับปาน
กลาง มาก และมากท่ีสุด  

ผลการวิจัยพบวา การนําอนาชีดมาใชในการเรียนการสอนน้ันสามารถทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  
3 โรงเรียนศานติวิทยา โสรง มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนมากข้ึน 
 

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
ระดับการพึงพอใจรูปแบบการเรียนรูโดยใชอนาชีดอัลฮัมดูลิลละฮฺในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี3 มีคาเฉลี่ยท้ังหมด 4.15 อยูในระดับปานกลาง มาก มากท่ีสุด เนืองจากเทคนิคการสอนโดยใช 
อนาชีดสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู เทคนิคการสอนโดยใชอ
นาชีดเปนตัวอยางท่ีดีในการดึงดูดความสนใจของนัดเรียนในลักษณะภาพรวม ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและ
ตอบสนองตอการสอนของครูไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คลิงเกอร (Klinger. 1998: 33) ไดวิจัย
เก่ียวกับการสอนเพลงใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 2 จํานวน 39 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาการ
สอนเพลงโดยวิธีท่ีบูรณาการเขามาสอนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา บทบาทของเพลงไดเขามาพัฒนาความ
เขาใจและการอานการเขียนของนักเรียนและไดครอบคลุมไปถึงการเรียนบทละครท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม อีกท้ังใน
การสอนเพลงก็สงเสริมเรื่องความคงทนในการจําของนักเรียนดวย  

สรุปไดวาการสอนดวยการใชรูปแบบการเรยีนรูโดยใชอนาชีด ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน 
และมสีมาธิในการเรียนมากยิ่งข้ึน  
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ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนาผลการวิจัยไป  

1.1เทคนิคการเรยีนโดยใชอนาชีดเหมาะสาหรับผูเรียนและชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรยีน 
เน่ืองจากการเรยีนดวยอนาชีดน้ันเปนเทคนิคท่ีทําใหเน้ือหาท่ีเรยีนดหูนานาใจและนาเรียนมากยิ่งข้ึน  

1.2 เทคนิคการเรียนโดยใชอนาชีดควรมเีน้ือหาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในชวงของระดับวัย เราใจของ
ผูเรยีนเกิดความอยากเรียนรูมากข้ึน  

1.3 ในการนําเทคนิคการสอนโดยใชอนาชีดครูควรเลือกเน้ือหาของอนาชีดใหสอดคลองกับบทเรียน เพ่ือ
ความเขาใจของผูเรียนและงายตอผูสอน  
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

2.1 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของนักเรียนเทาน้ัน ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาอัคลาค (จริยธรรม) เพ่ิมเติม วาเทคนิคการสอนโดยใชอนาชีด อัลฮัมดูลลิละฮ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไดหรือไม  

2.2 ควรมีอนาชีดท่ีหลากหลายท้ังในดานของเน้ือหาและภาษาเพ่ือดงึดูดความสนใจของนักเรียนในการ
เรียนการสอน  
 

เอกสารอางอิง (References) 
นภาพร ฟกมี. (2552). ผลของกิจกรรมดนตรีท่ีมีตอความคิดสรางสรรคทางศิลปะของนักเรียน. สารนิพนธปริญญา 

การศึกษามหาบัณฑติ สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  

มิสพูนศร ีเหลืองศุภชัยกุล. (ม.ป.ป.). การใชเพลงภาษาอังกฤษในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียน.  

วิทยานิพนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

การจัดการเรยีนรูโดยใชเพลง. (ม.ป.ป). สืบคนเมื่อวันท่ี 20 พฤศิกายน, 2560, จาก ช่ือเว็บไซต :  
http://www.webythebrain.com/article/music-enhances-learning-admission. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 



                                                             386 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 

 

 ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครู

ภาคใตตอนลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1  

 เพ่ือใหการดําเนินงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่องมอบอํานาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผูดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ลงวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2553 จึงแตงต้ังใหบุคคลเปน
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กรรมการ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กรรมการ 
4. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรรมการ 
 วิทยาเขตปตตานี  
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กรรมการ 
7. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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10. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ กรรมการ 
 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
12. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
13. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
14. ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
15. บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
16. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
17. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
18. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูชวยเลขานุการ 

 19. นางสุภาภรณ  คติการ ผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี 

1. เปนท่ีปรึกษา ติดตาม และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

2. สนับสนุนการดําเนินการนําเสนอบทความวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ของสถาบันผลิตครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 

3. กํากับติดตามใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พูนสุข  อุดม รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พัศรเบศวณ  เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
6. ผศ.มารีนา  มะหนิ กรรมการ 
7. ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี กรรมการ 
8. อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร กรรมการ 
9. อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ กรรมการ 
10. อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธ ี กรรมการ 
11. อ.ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
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12. อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล กรรมการ 
13. อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย กรรมการ 
14. อ.ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล กรรมการ 
15. อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
16. อ.ดร.วีนัส  ศรีศักดา กรรมการ 
17. อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค กรรมการ 
18. อ.ดร.นุชนาฎ  ใจดํารงค กรรมการ 
19. อ.ยุพิน  พิมโคตร กรรมการ 
20. อ.จารึก  จันทรวงค กรรมการ 
21. อ.นวลทิพย  มหามงคล กรรมการ 
22. อ.สมภพ  ล่ําวัฒนพร กรรมการ 
23. อ.กรัณฑรักข  วิทยอภิบาลกุล กรรมการ 
24. อ.นูรอาซีกีน  สาและ กรรมการ 
25. อ.ธัญญารัตน  แสงสวาง กรรมการ 
26. อ.อุมาวัลย  ชาติไอยรานนท กรรมการ 
27. อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
28. อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ ผูชวยเลขานุการ 
30. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
31. นางอุทัย  ศิริคุณ ผูชวยเลขานุการ 
32. นางสาวปทมา  สํานักโหนด ผูชวยเลขานุการ 
33. นางมาริสา  ปานงาม ผูชวยเลขานุการ 
34. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร ผูชวยเลขานุการ 
35. นายพลากร  คลายทอง ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
1. พิจารณารูปแบบการดําเนินกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย 
2. พิจารณารายละเอียดในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
4. กําหนดรายละเอียดการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
5. จัดทํารายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ CD (proceedings) 

3. คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พูนสุข  อุดม รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ กรรมการ 
4. รศ.เอกวิทย  แกวประดิษฐ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ ์ กรรมการ 
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6. ผศ.ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นพเกา ณ พัทลุง กรรมการ 
10. ผศ.ดร.สุนทรา  กลาณรงค กรรมการ 
11. ผศ.ดร.คุณอานันท  นิรมล กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สิงหา  ประสิทธิพงศ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท กรรมการ 
14. วาท่ีรอยตรี ดร.กฤษณพล  จันทรพรหม กรรมการ 
15. อ.ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี กรรมการ 
16. อ.ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
17. อ.ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว กรรมการ 
18. อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน กรรมการ 
19. อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน กรรมการ 
20. อ.ดร.ณัฐนันท  ทองมาก กรรมการ 
21. อ.ดร.ชัชวีร  แกวมณี กรรมการ 
22. อ.ดร.จินตนา  กสินันท กรรมการ 
23. อ.ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 
24. อ.ดร.เกษม  พันธุสะ กรรมการ 
25. อ.ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา กรรมการ 
26. อ.ดร.ดวงฤดี  พวงแสง กรรมการ 
27. อ.ดร.วรนิธร  เบญจศร ี กรรมการ 
28. อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
29. อ.ดร.ภูริทัต  สิงหเสม กรรมการ 
30. อ.เพ็ญนภา  สุวรรณวงศ กรรมการ 
31. อ.อรพิน  ทิพยเดช กรรมการ 
32. อ.วิภาดา  พินลา กรรมการ 
33. อ.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 
34. อ.ชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน กรรมการ 
35. อ.ภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
36. อ.ธีรพันธ  สังขแกว กรรมการ 
37. อ.กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล กรรมการ 
38. อ.ขรรคชัย  แซแต กรรมการ 
39. อ.อาภากร  ราชสงฆ กรรมการ 
40. ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ 
41. อ.ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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42. นางกิจจา  ทองนิ่ม ผูชวยเลขานุการ 
43. นางอุทัย  ศิริคุณ ผูชวยเลขานุการ 
44. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 
45. นางสุภาภรณ  คติการ ผูชวยเลขานุการ 
46. นางมาริสา  ปานงาม ผูชวยเลขานุการ 
47. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
48. นางสาวปทมา  สํานักโหนด ผูชวยเลขานุการ 
49. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  
1. ประสานกับนิสิตฝกประสบการณในการเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
2. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองของบทความวิจัยเพ่ือนําสงคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. เขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย พรอมประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิต

ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษารวมกับหนวยฝกสอนฝกงาน 

4. คณะกรรมการฝายสถานท่ีและประชาสัมพันธ 
1. อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธ ี ประธานกรรมการ 
2. อ.กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน กรรมการ 
4. อ.ภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
5. อ.ธีรพันธ  สังขแกว กรรมการ 
6. อ.ชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน กรรมการ 
7. อ.ขรรคชัย  แซแต กรรมการ 
8. อ.เพ็ญนภา  สุวรรณวงศ กรรมการ 
9. นางกิจจา  ทองนิ่ม กรรมการ 
10. อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการและเลขานุการ 
11. อ.ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นายศัญฒภัท  ทองเรือง ผูชวยเลขานุการ 
13. นายธนากฤต  แผผล ผูชวยเลขานุการ 
14. นายวอง  ปาลรัตน ผูชวยเลขานุการ 
15. นายชัยยันต  ดิษฐาพร ผูชวยเลขานุการ 
16. นิสิตชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา อนุกรรมการ 
17. นิสิตชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  อนุกรรมการ 

หนาท่ี 
1. ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ 
2. ประสานและจัดเตรียมสถานท่ีจัดประชุม สถานท่ีนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาค

โปสเตอร 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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6. คณะกรรมการฝายปฎิคม รางวัล และเกียรติบัตร 
1. อ.กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สิงหา  ประสิทธิพงศ กรรมการ 
4. อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน กรรมการ 
5. อ.ดร.จินตนา  กสินันท กรรมการ 
6. อ.วิภาดา  พินลา กรรมการ 
7. อ.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 
8. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ กรรมการ 
9. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน กรรมการ 
10. วาท่ี ร.ต. หญิง หนึ่งฤทัย  แสงทอง กรรมการ 
11. อ.ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว กรรมการและเลขานุการ 
12. นายธนากฤต  แผผล ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวปทมา  สํานักโหนด ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
1. ประสานงานการใชสัญลักษณมหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง เพ่ือจัดทํา

รางวัลและเกียรติบัตร 
2. ดําเนินการออกแบบ จัดหา เชิญรางวัลและเกียรติบัตร ประสานกับคณะกรรมการตัดสินผล 
3. ตอนรับผูบริหาร คณาจารย นิสิต มหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง 

7. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ 
1. อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธ ี ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
3. อ.ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
4. นายธนากฤต  แผผล กรรมการ 
5. อ.ดร.วรนิธร  เบญจศร ี กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงทอง ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
 ดําเนินงานพิธีกรและพิธีการในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

8. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
1. อ.อรพิน  ทิพยเดช ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ดวงฤดี  พวงแสง กรรมการ 
3. นางสุภาภรณ  คติการ กรรมการ 
4. นางนฤมล  นันทรัตน กรรมการ 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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5. นางสาวอุษา  สงศรี กรรมการ 
6. นางนงคนาถ  สุวรรณทวี กรรมการ 
7. นางสุมมนา  อมรอนุพงศ กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี 
 จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

9. คณะกรรมการฝายงบประมาณ 
 1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน ประธานกรรมการ 
 2. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน กรรมการ 
 3. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ กรรมการ 
 4. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี 
 จัดเตรียมเอกสาร เบิกจายงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
10.คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 1. อ.ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม ประธานกรรมการ 
 2. อ.ดร.นุชนาฎ  ใจดํารงค กรรมการ 
 3. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
 4. นางสาวบุญทรรศน  หม่ืนละมาย กรรมการ 
 5. อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี 
 จัดทําแบบประเมิน เก็บรวบรวม วิเคราะห สรุปผลการประเมินผลการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและรายงานผลการประเมิน 

11.คณะกรรมการฝายสะทอนผลดําเนินงาน 
1. อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พูนสุข  อุดม กรรมการ 
3. อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 
4. อ.ดร.นุชนาฎ  ใจดํารงค กรรมการ 
5. อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธ ี กรรมการ 
6. อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
7. อ.ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว กรรมการ 
8. อ.ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม กรรมการ 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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9. อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน กรรมการ 
10. อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์ กรรมการ 
11. อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการ 
12. อ.ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี กรรมการ 
13. อ.อรพิน  ทิพยเดช กรรมการ 
14. อ.กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล กรรมการ 
15. นางสุมมนา  อมรอนุพงศ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
18. นางสมนิตย  สุกาพัฒน ผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
20. นางอุทัย  ศิริคุณ ผูชวยเลขานุการ 
21. นางกิจจา  ทองนิ่ม ผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  
 ประชุมสรุปรวบรวมสะทอนผลการดําเนินการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยพรอมนําขอมูล
ไปใชในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินการประชุมในปตอไป 

 
 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี  26  ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
  
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 
  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 

 

 

 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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ประกาศมหาวิทยาลยัทักษิณ 

เรื่อง แตงตั้งใหบุคคลเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษและพิจารณาบทความวิจัย  
ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
 

 

 ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครู

ภาคใตตอนลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1  

 เพ่ือใหการดําเนินงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานสามารถดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องมอบอํานาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผู
ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 จึงแตงตั้งให
บุคคลเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษและพิจารณาบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 1. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิพงศ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท  จันทรสูรย 

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ  เวชวิริยะสกุล 

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

 8. อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยูร 

 9. อาจารย ดร.เมธี    ดิสวัสดิ ์

 10. อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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11. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค 

12. อาจารย ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรมัย 

13. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน 

14. อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  กุณฑล 

 2. อาจารย ดร.สุภาพร   จันทรคีรี 

 3. อาจารย ดร.พิมพปวีณ สุวรรณโณ 

 4. ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คนองเดช 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. อาจารย ดร.รุจิราพรรณ  คงชวย 

 2. อาจารย ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

 1. อาจารย ดร.ทรงนคร  การนา 

 2. อาจารย ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณ 

 3. อาจารยฉารีฝะ   หัดยี 

หนาท่ี  

พิจารณา ปรับปรุงแกไข บทความวิจัยพัฒนาการเรียนรูของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครู

ภาคใตตอนลาง ใหมีความถูกตอง สมบูรณ พรอมนําเสนอในการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1  

 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
  
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 
  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

       การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 
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โครงการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 

 เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางครั้งท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : การจัดประชมุวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั  
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบนัผลติครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 1 

2. ผูรับผิดชอบ : 
    1.1. ผูกํากับดูแล :คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 

1.2. ผูรับผิดชอบ :รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
                      (อ.ดร.สุธาสนิี  บุญญาพิทักษ) 
1.3. หนวยงานหลัก :  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.4. หนวยงานสนบัสนุน : เครือขายสถาบนัผลิตครูภาคใตตอนลาง   

3. ระยะเวลาในการดําเนินการ วันอาทิตยที่ 21 มกราคม  2561 

4. สถานที่จัดโครงการ   หอประชุมปาริชาต และหองเรียนอาคารเรียนรวม 1 จํานวน 4 หอง 

5. ลักษณะโครงการ 
  โครงการเดิม/โครงการตอเนื่องจากปทีผ่านมา 
ปญหา/อุปสรรคที่พบ:  
  โครงการใหม 
ความเสี่ยงที่คาดวาจะทําใหโครงการไมสาํเร็จตามเปาหมาย : - 

6. ความสอดคลองของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร : (โปรดระบ)ุ 
6.1 ระดับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :  
 1. การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑติคุณภาพระดบัสากลและความเปนเลิศในการจัด
การศึกษาระดับนานาชาต ิ
 2. การจัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที ่
ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
 3. การสรางสรรคผลงานวิจยัและพัฒนาเชงิบูรณาการเพื่อเพื่อการรับใชชี้นาํการพัฒนาใหกับ
สังคม และพฒันาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
 4. การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเตบิโต
อยางตอเนื่อง 
 5. การเสริมสรางความเปนเลิศดานศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปญญา และการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาสงัคมแหงปญญาและสันติสุขที่ยั่งยนื 
 6. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนษุย สู
มหาวิทยาลยัแหงความสุข มีวฒันธรรมที่เขมแข็งมีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได 

6.2 ระดับประเด็นยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร :  
 1. สรางความเปนเลิศในการผลิตครู 
 2. พัฒนาระบบกลไกวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู 
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 3. ดําเนินการบริการวิชาการภายใตความเชี่ยวชาญบนฐานพื้นที ่
 4. สงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวฒันธรรมทองถ่ินใต 
 5. บริหารจัดการคุณภาพสูความเปนเลิศ 

7. แผนการบูรณาการ (เฉพาะโครงการบริการวิชาการและโครงการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม
เทานั้น) 
 ประเภทการบูรณาการ 
 โครงการบริการวิชาการ (บูรณาการไดกับ 7.1-7.3)  

  โครงการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม (บูรณาการไดกับ 7.1-7.2 และ 7.4)  
 7.1 กับการเรียนการสอน  

   ชื่อรายวิชา   
   ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ  
   ลักษณะการบูรณาการ 
    นิสิตมีสวนรวมเปนผูนาํกิจกรรมหรือวิทยากรหลัก 
    นิสิตมีสวนรวมในการเตรียมการ/ทําเอกสารในการพัฒนา/อบรม/สัมมนา 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
   7.2 กับการวิจัย ชื่อเร่ือง................................................................................................ 
   ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย 
   ลักษณะการบูรณาการ 
    นิสิตมีสวนรวมเปนผูชวยนักวิจยั 
    นิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัย เชน เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ฯลฯ  
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 
   7.3 กับการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    นิสิตมีสวนรวมเปนผูนาํกิจกรรมหรือวิทยากรหลัก 
    นิสิตมีสวนรวมในการเตรียมการ/ทําเอกสารในการพัฒนา/อบรม/สัมมนา 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………..……… 
   7.4  กับการพัฒนานิสิต  ชื่อเร่ือง.............................................................................. 
   ชื่อผูรับผิดชอบ.......................................................................................................... 
   ลักษณะการบูรณาการ 
    นิสิตมีสวนรวมเปนผูนาํกิจกรรมหรือวิทยากรหลัก 
    นิสิตมีสวนรวมในการเตรียมการ/ทําเอกสารในการพัฒนา/อบรม/สัมมนา 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

8. หลักการและเหตผุล 
ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต

ตอนลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 1 เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครู
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เครือขายภาคใตตอนลางซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนและทําวิจัยพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษา ได
เผยแพรองคความรูจากชั้นเรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งเปด
โอกาสใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับนิสิตในเครือขายฯ จึงกําหนดจัดโครงการดังกลาวข้ึน ในอาทิตยวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ 
หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวม 1 โดยใหนิสิตไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการนําเสนอภาค
บรรยาย และภาคโปสเตอร อีกทั้งเปนชองทางสําหรับอาจารยนิเทศกไดประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของ
นิสิตฝกปฏิบัติการสอนรวมกับหนวยฝกสอนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพผลิตงาน
ทางวิชาการและการพัฒนานิสิตใหมีความรูและสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตอไป 

9. วัตถุประสงค :  
9.1 เพื่อเปนชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
9.2 เพื่อใหนิสิตไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการดานการศึกษาจากการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานศึกษา 
9.3 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
9.4 เพื่อเปนชองทางในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของอาจารยนิเทศวิจัยชั้นเรียน 
9.5 เพื่อสรางความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพและอาจารยนิเทศก  

10. กลุมเปาหมาย :  
10.1 ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง จํานวน     20 คน 
10.2 ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง จํานวน     15 คน 
10.3 อาจารยนิเทศกหลักสูตรผลิตครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ  
 และคณะผลิตรวม      จํานวน     58 คน 
10.4 นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

- นิสิตชัน้ปที่ 5      จํานวน    368  คน 
 -  นิสิตชัน้ปที่ 4      จํานวน    344  คน 
 -  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง    จํานวน    140  คน 
10.5 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร    จํานวน      20  คน 
 

11. วิธีดําเนินการตาม (ระบุตามข้ันตอน PDCA) 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม 

            

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ 

            

4. ประเมินผลโครงการและ
การบูรณาการ  รวมทั้งสะทอน
ผลการดําเนนิงานและพิจารณา
เพื่อปรับปรุงโครงการในปตอไป 
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12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ รายละเอียด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ - ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลติครูเครือขายภาคใตตอนลาง  

- ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง  
- อาจารยนิเทศกวิจัยชัน้เรียนนสิิตฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
- นิสิตจากมหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางนําเสนอ
ผลงานวิจัย  
- นิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นําเสนอผลงานวิจัย  
- นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
- บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร  
เขารวมการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 
 

รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ - นิสิตครูในสถาบันผลิตครู เครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบันไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและมีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถสรางองคความรู 

นิสิตในสถาบนัผลิต
ครู มีความรู และ
สมรรถนะครูนักวิจัย 

 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ดานผลผลิต (output) 
13.1 นิสิตฝกประสบการณสอนไดนาํเสนอผลงานในทีป่ระชุมวชิาการอยางเปนผูนําทางวิชาการ

ดานการศึกษา 
13.2 นิสิตฝกประสบการณสอนในสถานศึกษาไดมปีระสบการณในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในที่ประชุม 
ดานผลลัพธ (outcome) 
การนําเสนอผลงานสามารถสะทอนความมีสมรรถนะครูนักวิจยั สรางความภาคภูมิใจในตน 

อาจารยนิเทศ คณะ และสถาบนัการศึกษา 

14. วิธีการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : สามารถนําผลการประเมินมาใชสะทอนผลการ
ดําเนินงานไปใชในการวางแผนพัฒนาการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจัย สถาบันผลิตครูเครือขาย
ภาคใตตอนลางในปถัดไป 
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เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 1 

วันอาทิตยที่ 21 มกราคม 2561 
ณ  หอประชุมปาริชาต   มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา 

********************************* 
 
เวลา 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน    
09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และปาถกฐาพิเศษ   
 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
09.30 – 09.45 น. นําเสนอผลงานนวัตกรรมสรางสรรคดานศิลปการแสดง  ชุด “ระบําปลานิล” 
 (รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาํป 
2560) 
09.45 - 11.30 น. คณบดีทั้ง 8 สถาบัน รวมกันอภิปรายในหัวขอ เร่ือง 
 “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชพีและตัวบงชี้คุณภาพ” 
11.30 – 12. 30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
12.30 – 16.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสติชั้นปที่ 5 และเครือขายสถาบนัผลิตครูภาคใต
ตอนลาง (ตอ) 
 1. หอง 15401  3. หอง 15403 
 2. หอง 15402  4. หอง 15306 
16.00 - 17.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ดงันี ้
 -  พิธีมอบรางวัลการนําเสนองานวิจัย 
 -  พิธีมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมนําเสนองานวิจัย 
 -  พิธีมอบรางวัล Popular Vote 
 -  พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกสถาบันที่เขารวมในการจัดนทิรรศการ 
17.00 น. พิธีปดโครงการ 
 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
หมายเหตุ  :  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น.และ 
15.30 น. 
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