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การจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 2 

จัดโดย  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 

 
ท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

บรรณาธิการ 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) 
 

ผูชวยบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
 

กองบรรณาธิการ 
 

1. อาจารย ดร.หมัดอามีน  หมันหลิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลสิทธิ์     สิมสูงเนิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย     รัตนโรจนสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.สมเกียรติ          สัจจารักษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
5. อาจารย ดร.สุดาทิพย          หาญเชิงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
6. อาจารย ดร.จุฬาลักษณ        ใจออน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมพร   หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน โตพิทักษ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. อาจารย ดร.ศิริศักดิ์         อาจวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา    ปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก   จันทรสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
13. อาจารย ดร.กัลยาณี       เจริญชาง นุชมี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล    วังแกวหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด      โชติวชิรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
16. รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ        แสง-ชูโต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร       สุปญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ   ปยะพิมลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร        สังขรักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย        ยืนยง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
21. อาจารย ดร.เบญจพร      ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
22. อาจารย ดร.อรทัย         พรมเทพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิตร   อุดม อาจารยเกษียนอายุราชการ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม   คาวีรัตน  อาจารยเกษียนอายุราชการ 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล อาจารยเกษียนอายุราชการ 

 
 

ออกแบบปก : อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี 
จัดรูปเลม  ฝายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สารจากอธิการบด ี
 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับการดํารงชีวิต

ภายใตกระแสของการปรับเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและความรูท่ีสงผานถึงกันไดท่ัวทุกหน

แหงอยางรวดเร็ว  ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมี

ทักษะในการเรียนรู สามารถสรางสรรคและเลือกสรรความรู เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนไปจาก

เดิมได โดยนัยเชนนี้ การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพรอมใหกับ

นักเรียนในดานตางๆจึงเปนเรื่องทีมีความจําเปน 

 การประชุมวิชาการแหงชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง   

ครั้งท่ี 2 นี้ จึงเปนพ้ืนท่ีของการเรียนรูสําหรับนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และ

คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยในเครือขาย รวมถึงคณาจารย นิสิตท่ีกําลังศึกษา ท่ีจะไดเขามารวม

นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  รวมแลกเปลี่ยน ระดมความคิด  สรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการ และ

เสริมสรางความแข็งแกรงของการสรางองคความรูท่ีผานกระบวนการวิจัย  โดยหวังเปนอยางยิ่งวา

กระบวนการนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในเวทีวิชาการนี้จะชวยเตรียมนิสิตครูใหมีความ

ตระหนักรูถึงความจําเปนในอันท่ีจะพัฒนาตนเองทางวิชาการ ตลอดจน การสรางสรรคความรู  และมี

ศักยภาพท่ีจะเขาถึงความรู เพ่ือการเรียนรูสถานการณจริงท่ี มีความหลากหลาย 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดรวมแรงรวมใจในการจัดงาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา

กิจกรรมทางวิชาการท่ีเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู ท่ีมีนิสิต นักศึกษาท่ี

กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการสรางสรรคองคความรูทางวิชาการรวมกันกับคณาจารย 

ซ่ึงจะเปนกําลังสาํคัญของการสรางสรรคการศึกษา  รวมถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมวงกวางใหมี

ความเขมแข็งตอไป 

 

ดวยความปรารถนาดีและขอบคุณ 

            อธิการบดี 
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สารจากประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
 

 สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 
ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 8 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรวมตัวกัน
จัดตั้งและดําเนินงานเครือขายความรวมมือในการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ใหตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาลและการปฏิรูประบบการศึกษาดานการผลิตครูเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 การดําเนินงานของ
เครือขายมุงท่ีจะรวมผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในบริบทพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพสูงตรงตามความตองการของทองถ่ิน และมีเอกลักษณตามภูมิสังคมและวัฒนธรรม
ทองถ่ินภาคใต  จึงเชื่อวาการทํางานรวมกันเปนเครือขายในพ้ืนท่ีจะชวยยกระดับสถาบันผลิตครูใหมีความ
เขมแข็ง มีความเปนเลิศในการผลิตครูและพัฒนาครูใหม 
 

 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต
ตอนลาง ครั้งท่ี 2 เปนสวนหนึ่งของการทํางานของเครือขายท่ีจะสรางพ้ืนท่ีทางวิชาการใหกับนิสิต 
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
เครือขาย  ไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน เผยแพรในรูปแบบของการประชุมทางวิชาการ  ซ่ึง
จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีจะชวยเตรียมนิสิต นักศึกษาครูใหมีความตื่นตัวและมองเห็นความจําเปนท่ีจะตอง
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย ท่ีไดรวมพิจารณาผลงานวิจัย และจัด
งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประชุมในครั้งนี้  จะชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี และสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

 
               ดวยความขอบคุณ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 

   ประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทบรรณาธิการ 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครู
ภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ในอันท่ีจะ
สรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการภายในเครือขาย  โดยการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต 
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
เครือขาย เ พ่ือให เ กิดการทบทวนความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู ท่ี ถูกพัฒนาข้ึนมาจาก
กระบวนการวจิัย 

 

 ในการจัดประชุมวิชาการนี้ มีบทความวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกใหมีการนําเสนอผลงานประเภท
บรรยาย จํานวน 32 ผลงาน ประเภทโปสเตอร จํานวน 20 ผลงาน ท้ังนี้ในงานยังมีการจัดกิจกรรม
วิชาการท่ีหลากหลาย ไดแก อภิปรายในหัวขอ เรื่อง ศึกษาศาสตรกับบทบาทการศึกษาเพ่ือรับใชสังคม” 
 

 ในนามกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหเกียรติสละเวลาในการพิจารณา
กลั่นกรองคุณภาพของผลงานวิจัย  ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุม และผูมีสวนรวมทุก
ทาน ท่ีจัดการประชุมครั้งนี้ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และหวังเปนอยางยิ่งวา  องคความรูท่ีเกิดข้ึน
จากการวิจัย  จะชวยสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิจัยในแวดวงวิชาชีพครูตอไป 
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สารบัญ 
 

 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)  หนา 
O1 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน     
สทิงพระวิทยา 
จามรี  สงแสง 

1 

O2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช Application Plickers ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
อภัทรตรา  ราชการ 

8 

O3 
 

การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
ใชแผนท่ีความคิด(Mind Mapping) 
พัชรีภรณ  อุยเสง 

18 

O4 การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

วารีรัตน  แกวพิทักษ 

25 

O5 การบรูณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณาณ   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี

ความคิด 

อาริยา   เช้ือกูลชาติ 

32 

O6 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning Together) และประยุกตใชการ

เลนกิจกรรมกลางแจงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัดของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

อารียา   โพธิ์ทอง 

40 

O7 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการแขงขันเปนทีม (TGT)รายวิชา 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
นุชร ี  แกวคงสี 

50 

O8 การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน  
อัสมา   โหรา 

56 

O9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใช
ชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสตูลวิทยา 
โรนาร    ปาลาเร 

67 
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 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)  หนา 
O10 การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 
กุลเดช  ไลคง 

74 

O11 การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัด

สงขลา 

สุดารัตน  แกวเพ็ง 

79 

O12 การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี

ธรรมราช  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

เอกรัฐ   ประยูรยวง 

88 

O13 การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช. ชัน้ปท่ี 
3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
อนุชิต   ศรีหาบัณฑิต 

 95 

O14 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ PAKDI Model ท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ และเจตคติทางภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภกัดีศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลา 
อัสมา    บินเสหาะ 

102 

O15 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 
ภูมิฉาน    ตรงสกุล 

111 

O16 ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ชนากานต  เนาวสุวรรณ 

120 

O17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุด
แบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลาสุดารัตน ชนะสงคราม 

127 

O18 การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการ
เรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 
อิทธิพล    หวานด ี

136 

O19 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

นูรอัยนี่    นิยมเดชา 

146 
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 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)  หนา 
O20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรฐัประชาสรรค จังหวัดสงขลา 
แพรวพรรณ   ชูแสง 

155 

O21 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ธนารักษ   ลําลอง 

164 

O22 การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
กิตติมา  คดีพิศาล 

172 

O23 ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 

อามีรา    ซา 

179 

O24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไป
ของทวีปเอเชียโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทินภัทร   ปุณจันทร 

184 

O25 การศึกษาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สุทธิดา    นวลพรม 

192 

 

O26 การใช Smalltalk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
จิรายุ  สุวรรณชาตรี 

200 

O27 การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผัง

มโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ศศิภา  สุวรรณทวี 

209 

O28 การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวดัปตตานี  
ยุทธพงศ  คลองแคลว 

216 

O29  การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
ภัทราพร  สุวรรณจันทร 

224 

O30 การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เก่ียวกับเสียงและการไดยิน 
มูรณี     มุเซะ 

230 
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 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)  หนา 
O31 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
อักษรา   สาเหมาะ 

240 

O32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส โดยใช

กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 5 

นิจสุภา  หลักชุม 

252 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster  Presentation)  

P1 การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย  
วิกานดา  ขุนทอง 

263 

P2 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต รวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
ศลิษา   ยอดสุรางค 

270 

P3 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่องสูตรเคมี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

ธิดารัตน  ถนนทิพย 

281 

P4 ชุดการสอนคีตะมวยไทย มีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

อลงกรณ  ณรงคกูล 

289 

P5 ผลของการติดคิเนสิโอเทปบนกลามเนื้อหัวไหลท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอล

ระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย  โรงเรียนนวมินทราชทิูศทักษิณ 

ธัญญรัตน  วรรณบุรี 

297 

P6 การพัฒนาความคิดรวบยอดโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด

เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิกา  ปญญายุทธศักดิ์ 

306 

P7 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

พงศจรัส  กั้งยอด 

315 

P8 การพัฒนาความคิดสรางสรรค เรื่อง เซลลสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ดวย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

อัญธิกา สิทธิศักดิ์ 

 

324 
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P9 การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชระบบกีรออาตี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี4 
โรงเรียนบานบันนังบูโย  
นูฮา แวสะแม 

335 

P10 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนบานน้ํากระจาย จังหวัดสงขลา 

ยามีละห บือราเฮง 

345 

P11 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการ 

เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาซียาห สาเมาะ 

352 

 

 

 

P12 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

นาดียา  หะยีบานุง 

372 

P13 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการหาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลตอการ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน      

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

สุภัสสร  เพ็ญนวลออง 

380 

P14 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ชั้น (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาคเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ   จังหวัดสงขลา 

วรรนิสา  เพ็ชรแกว 

388 

P15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT (Team Game Tournament) รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การศึกษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  
วริศรา  จันทรใหม 

395 

P16 การสงเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการทดลอง

เรื่องน้ํานูเรีย  สิเดะ 

403 

P17 การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรปูแบบซิปปา 
(CIPPA  Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหวัปอมนอก) 
ศักรินทร  จันทรทอง 

411 

P18 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
ณัฐกานต  สุวรรณโน 
 

425 

 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster  Presentation) หนา 

P19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 
สาวิตรี   สามารถ 

430 

P20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
วีรยา  ศรีระบาย 

438 
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ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
(Oral Presentation) 

 
หองท่ี 1 (หอประชุมปาริชาต)   

      
ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

O1 ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
รวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิง
พระวิทยา 

จามรี  สงแสง 

O2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช 
Application Plickers ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนบานกาเนะ ตําบล     บานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

อภัทรตรา  ราชการ 

O3 
 

การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ีความคิด(Mind 
Mapping) 

พัชรีภรณ  อุยเสง 

O4 การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการทํางานของ

นักเรียนภายใตกระบวนการเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตง

วิทยามูลนิธิ 

วารีรัตน  แกวพิทักษ 

O5 การบรูณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณาณของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E   เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี

ความคิด 

อาริยา   เชื้อกูลชาติ 

O6 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning 

Together) และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

อารียา     โพธิ์ทอง 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O7 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการ

แขงขันเปนทีม (TGT)รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

นุชรี   แกวคงสี 

O8 การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือ
สงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปท่ี 2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน  

อัสมา   โหรา 

 

หองท่ี 2 (15303) 
 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการทํางานใน

รายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสตูลวิทยา 

โรนาร    ปาลาเร 

O10 การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

กุลเดช  ไลคง 

O11 การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูใน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 

สุดารัตน  แกวเพ็ง 

O12 การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใชการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

เอกรัฐ   ประยูรยวง 

O13 การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวย
แสงของนักศึกษา ปวช. ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

 อนุชิต   ศรีหาบัณฑิต 

O14 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ 
PAKDI Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ และ
เจตคติทางภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิจงัหวัดสงขลา 

อัสมา  บินเสหาะ 
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หองท่ี 3 (15304) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O15 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวย

การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 
ภูมิฉาน    ตรงสกุล 

O16 ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับการใชแผนผัง
มโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนากานต  เนาวสุวรรณ 

O17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา 

สุดารัตน  ชนะสงคราม 

O18 การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียนของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

อิทธิพล    หวานด ี

O19 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่อง

คาวหวานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี

นูรอัยนี่    นิยมเดชา 

O20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัด
สงขลา 

แพรวพรรณ   ชูแสง 

 
 

หองท่ี 4 (15402) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O21 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและ

พลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) 
รวมกับเทคนิคโพลยาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ธนารักษ   ลําลอง 

O22 การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 

กิตติมา  คดีพิศาล 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O23 ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการ

อานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

อามีรา    ซา 

O24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียโดยใชเกมฝก
ทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ทินภัทร   ปุณจันทร 

O25 การศึกษาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

สุทธิดา    นวลพรม 

O26 การใช Smalltalk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน 

จิรายุ  สุวรรณชาตร ี

 

หองท่ี 5 (15403) 

   

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O27 การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณดวยการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ศศิภา  สุวรรณทวี 

O28 การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝก
แบบสีสาํหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขา
ตูม อําเภอยะรงั จังหวัดปตตาน ี

ยุทธพงศ คลองแคลว 

O29  การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง 
มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ภัทราพร  สุวรรณจันทร 

O30 การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
เก่ียวกับเสียงและการไดยิน 

มูรณี     มุเซะ 

O31 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

อักษรา   สาเหมาะ 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง ความรอน

และทฤษฎีจลนของแกส โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 5 

นิจสุภา  หลักชุม 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยการใชสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
The Effects of  Project-based Teaching with the Professional learning Community 

Process to Develop Teamwork Skills Grade 11 Students  
Sathingprawittaya school.  
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  เสาวรส  ยิ่งวรรณะ2            Saowaros  Yingwanna2 

 ประเสริฐ  ผองใส3            Prasert  Pongsai3 

บทคัดยอ 
 ทักษะการทํางานเปนทีมเปนหน่ึงในทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีจําเปนในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
รวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
สทิงพระวิทยาระหวางหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการทําวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางตัวผูวิจัยเอง อาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ ช่ีงเปนการทําวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) PAOR โดยมีข้ันตอนดังน้ี การวางแผนวิธีการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Plan : P) การนําแผนการจัดการจัดการเรียนรูไปใช (Act : A) สังเกตการทํางานเปนทีมของ
นักเรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  (Observe : O) และการสะทอนผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการสอน
แบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือนําไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
(Reflect : R) ซึ่งการวิจัยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการอุปนัยและไดขอมูลการวิจัยจากบันทึกหลังสอนของ
ผูวิจัยเองและการสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักเรียนเปนหลัก 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จํานวน 32 คน 
เครื่องมือท่ีใชวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ เรื่อง โครงสรางของคลอโรพลาสตและสารสีท่ีพบในพืช และเรื่องโครงสรางของพืชดอก และแบบสังเกต
ทักษะการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา ผลจากการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ในรอบท่ี 2 โดยใชวงจร (PAOR ) สูงกวาท่ี 1  
คําสําคัญ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ , ทักษะการทํางานเปนทีม , การสอนแบบโครงงาน 

 
 

Abstract 
 Teamwork skills are one of the skills required in the 21st century as skills are needed to work 
with others. This research aims to Compare of learning management by using project teaching with 
professional learning communities to assess teamwork skills on Grade 11 Students Sathing Phra 
Wittaya School before and after organizing activities teach. The sample was used in the research was 
grade 11 students. This is a research based on learning through the professional  
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learning community. The research was based on the exchange of teachers, mentors, and fellow 
students to practice Action Research by following steps of Plan (P) Act (A) Observe: O and Reflect: R 
The researcher collected inductive data and obtained the data from the research. 
The research found that, the comparison of learning management by teaching integrated project with 
professional learning community to develop teamwork skills on Grade students at Sathing Phra 
Wittaya School in the 2ndcycle (PAOR) was higher than the 1st cycle. 
Keywords : Professional Learning Community , Teamwork skills , Project Based Teaching 

 

บทนํา 

 จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดเปาหมายดานผูเรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs)  ซึ่งทักษะการ
ทํางานเปนทีมเปนหน่ึงในทักษะของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 หนา 79) 
การทํางานเปนทีมเปนการรวมกลุมของบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปเพ่ือรวมมือกันในการกระทําสิ่งหน่ึงใดใหสําเร็จลุลวง
ดวยดี โดยการรวมมือประสานงานกัน มุงดึงศักยภาพท่ีมีจากบุคคลแตคละคนในกลุมออกมาชวยในการดําเนินกิจกรรมให
งานบรรลุเปาหมาย (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ 2551,หนา 86) ความสําคัญดังกลาวสอดคลองกับ วิภาพร มาพบสุข 
(2543,หนา 314) ไดใหความสําคัญของการทํางานเปนทีมไววา การทํางานเปนทีมทําใหเกิดความสามัคคีและความไวเน้ือ
เช่ือใจกันระหวางสมาชิกในทีม ชวยเหลือกันในการทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันการทํางานเปนทีมจะกอใหเกิด
งานเล็กๆไปสูงานใหญซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการทํางานสมาชิกในขณะเดียวกันสมาชิกสามารถพัฒนา
ตนเองไปพรอมๆ กับความสําเร็จและความกาวหนาของทีมงาน 
 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ทักษะการทํางานเปนทีมน้ัน จะตองเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรู constructionism และ
การเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) ทิศนา แขมมณี. (2554, หนา 98)   ในการพัฒนาทักษะการทํางานเปน
ทีมสามารถดําเนินการไดโดยผานกระบวนการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา  การจัดการเรียนรูมีหลายรูปแบบท่ีจะ
นําไปสูการเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีจะ
สามารถเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีมไดโดยออกแบบใหผูเรียนทําโครงงานแบบกลุม การจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ีเปนไปตามธรรมชาต ิ
ความถนัด และความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหาจากสถานการณตางๆเปนการเรียนรูตลอดเวลาทุก
สถานท่ีเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถทําใหนักเรียนไดรูจักการศึกษา คนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง
เปนความรูท่ีติดตัวท่ีสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันได (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2550,หนา 70-71) สอดคลองกับ
ลัดดา ศิลานอย (2547,หนา 28)  ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไววา การจัดการเรียนรูดวย
โครงงานเปนวิธีการหน่ึงซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกสิ่งท่ีตองการเรียนรู กําหนดเรื่องท่ีจะศึกษาดวยตนเองในเรื่องท่ีมี
ความสัมพันธกับชีวิตจริงหรือสภาพปญหาในชีวิตประจําวัน เนนความคิดท่ีลึกซึ้งเช่ือมโยงสัมพันธกันไดใชทักษะท่ีมีในการ
ปฏิบัติงานตามความตองการและความสนใจท้ังทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการแสวงหา
ความรู ทักษะการแกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการนําเสนอ เปนตน 
 ปจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองมีความรูและสมรรถนะเพ่ือใหเปนผูท่ีสามารถ ขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเน่ืองและจริงจัง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ,2545) เรื่องการพัฒนาครู จึงเปนประเด็นสําคัญของแตละประเทศในโลก พบวากระบวนการพัฒนา
ครูท่ีมีลักษณะของการสรางชุมชนแหงการเรียนรูของครูหรือเครือขายครู   เปนแนวทางหน่ึงท่ีสงเสริมใหครูพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตนเองใหสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีเนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ 
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูน้ันประกอบไปดวยอาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนรวมฝก
ประสบการณ โดยทําหนาท่ีในการช้ีแนะ (Coaching) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหมีคุณภาพตามบริบทของ
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สภาพแวดลอม โดยมีเปาหมายหลักคือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ศิริอร นพกิจ(2560) ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใช
โครงงานเปนฐานเพ่ือเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ื 5 พบวาผูเรียนมีทักษะการ
ทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษาโดยใชการสอนแบบโครงงานเปนฐานสูงกวากอนจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากการท่ีผูวิจัยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีโรงเรียนสทิงพระวิทยาทําใหเห็นธรรมชาติของนักเรียนวานักเรียน
มีการคิดอยางเปนข้ันตอนโดยถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร เชน ครูถามนักเรียนในเหตุการณการตอนก่ิงของพืช “ เพราะ
เหตุใดเหนือบริเวณรอยคว่ันจากการตอนก่ิงพืชท้ังสองดานถึงมีลักษณะนูนโตข้ึนจากปกติ ” โดยครูกําชับใหนักเรียนตอบ
มาไดเพียงคําตอบเดียว พบวานักเรียนมกีารรวมกันสืบคนขอมูลแลกเปลี่ยนความคิดและมีการตั้งสมมติฐานข้ึน “ การท่ี
เกิดรอยนูนเหลือบริเวณคว่ันในการตอนก่ิงน้ันเก่ียวกับทอลําเลียงอาหาร ”  ซึ่งจากสมมติฐานของนักเรียนทําใหครูทราบ
วานักเรียนมีการตอบคําถามโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีการปรึกษากันในกลุมเพ่ือใหไดคําตอบท่ีตรงกันใน
การตอบคําถามน้ัน แตพบวานักเรียนบางกลุมยังขาดทักษะการทํางานรวมกันคือไมมีการปรึกษากันแตตอบคําถามตาม
ความคิดของนักเรียนแตละคนภายในกลุมดวยเหตุผลตางๆดังกลาว ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําการสอนแบบโครงงาน
บูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาชวยในการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ทักษะการทํางานเปนทีมเปนหน่ึงในทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนทํางาน
โดยการรวมมือกันภายในทีม มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน มีการแบงหนาท่ีและชวยเหลือกันภายในทีม   มีการทํางาน
รวมกันเปนทีมดวยตัวของนักเรียนเอง เน่ืองจากการสอนวิธีน้ีเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักเรียน
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู constructionism และการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) ซึ่งนอกจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในอดีต ทฤษฎีการเรียนรู constructionism และการเรียนรูแบบรวมมือ 
(cooperative learning) ผูวิจัยไดนําการสอนแบบโครงงานบูรณาการผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโดยการนํา
ขอมูลดังกลาวไปปรึกษาอาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือรวมกันสะทอนคิด
ขอดีขอเสียเพ่ือนําไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน โดย
ผูวิจัยใชแบบสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรยีนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรยีนสทิงพระวิทยา  
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 63 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนสทิงพระวิทยา  

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 32 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู และเครื่องมอื 
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เรื่อง โครงสรางของคลอโรพลาสตและสารสีท่ีพบในพืช และเรื่องโครงสรางของพืชดอก  
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักเรยีน 

 รูปแบบงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (classroom action research ) โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดของ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ Plan - Act – Observe – Reflect (PAOR) มาใชในงานวิจัยน้ี (Zuber-Skerritt and Perry, 
2002) โดยการวิจัยปฏิบัติการนําไปสูการหาคําตอบของการในเรื่องการจัดการสอนแบบโครงงานโดยมีท้ังการวิจัยและ
กระบวนการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน
อดีตท่ีเก่ียวของ และทฤษฎีการเรียนรู constructionism และการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือแสวงหาวิธีการแกไขปญหา 
แลวนําไปทดลองใช สังเกตผลท่ีเกิดข้ึน นําผลท่ีไดมาสะทอนผลแลกเปลี่ยนเรียนรูกันโดยมีข้ันตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอนท่ีเปนวงจรตอเน่ืองกันซึ่งมีท้ังหมด 2 วงจร ตามแผนการจัดการเรียนรู
โดยแตละวงจรมีรายละเอียดดังน้ี  
 ขั้นวางแผนการปฏิบัติ (Plan)  
 ในข้ันตอนน้ีหลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาธรรมชาติของนักเรียนในการทํางานรวมกันและการตอบคําถามในการทํา
กิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 และบันทึกหลังสอนของตัวผูวิจัยเอง พบวาจากการตอบคําถาม
ของนักเรียนทําใหผูวิจัยตีความไดวาผูเรียนมีพ้ืนฐานในกระบวนการการหาคําตอบโดยการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร แตในดานการทํางานรวมกันภายในกลุมของนักเรียนน้ันผูจัย พบวานักเรียนยังขาดทักษะการทํางานรวมกัน
เปนทีม ขาดการปรึกษากันในระหวางการทํากิจกรรม ขาดการแบงหนาท่ีในการทํางานรวมกัน ขาดการวางแผน ขาดการ
แสดงความคิดเห็นรวมกันในการหาคําตอบ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีสําคัญในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ผูวิจัยเช่ือวาทักษะ
การทํางานเปนทีมน้ีสามารถท่ีพัฒนาไดโดยการฝกฝนและการลงมือทํา โดยผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัยเก่ียวของกับการ
พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ทฤษฎีการเรียนรู การสอนแบบโครงงาน และศึกษาเครื่องมือสําหรับใชในการวัดทักษะ
การทํางานเปนทีมของนักเรียน เพ่ือหากรอบในการสรางแผนการจัดการเรียนรูซึ่งนอกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
แลวผูวิจัยไดศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมจากเว็บไซตการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจและพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม
ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานไป
ปรึกษาอาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือรวมกันสะทอนคิดขอดีและขอดอย

เพ่ือนําไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานรวมบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางชีพโดยมี
อาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพครูในการใหคําแนะนําหรือเพ่ิมเติม   ในประเด็น
ท่ีผูวิจัยยังขาดในการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเกิด
ทักษะการทํางานเปนทีม หลังจากท่ีผูวิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเรียบรอยแลวผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู
มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานไปใชในการสอนนักเรียนกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เรื่อง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยผูจัยจะเก็บขอมูล
โดยการใชแบบสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน สําหรับหัวขอในการสอนคือเรื่องโครงสรางของคลอโรพลาสต
และสารสีท่ีพบในพืช ซึ่งกอนการจัดการเรียนรูครูไดแบงกลุมใหนักเรียนโดยการแบงตามสีของฉลากท่ีนักเรียนหยิบไดโดย
จะมีสมาชิกภายในกลุมกลุมละ 5 คน และ 6 คน 2 กลุม ซึ่งนักเรียนในหองน้ีมีท้ังหมด 32 คน โดยครูใหนักเรียนทบทวน
หนาท่ีของสมาชิกภายในกลุมซึ่งจากสถานการณจริงภายในหองเรียนนักเรียนสามารถตอบไดวาในกลุมแตละกลุมจะตอง
ประกอบไปดวยหนาท่ีหลักๆคือ หัวหนากลุม ซึ่งเปนผูนําในการทํางานและวางแผนการทํางาน เลขานุการในการจด
บันทึกขอมูล สมาชิกท่ีทําหนาท่ีเปนผูนําเสนอขอมูล สวนสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุมก็จะมีหนาท่ีแตกตางกันไป โดยผูวิจัย
เนนย้ํากับนักเรียนวาทุกหนาท่ีมีความสําคัญเทาเทียมกัน ซึ่งในวิจัยน้ีเปนการสอนแบบโครงงานแบบสํารวจซึ่งโครงงาน
แบบสํารวจมีลักษณะเดนคือนักเรียนจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและสามารถนําขอมูลน้ันมาจําแนกหรือจัดเปน
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หมวดหมูได ผูวิจัยไดออกแบบใบกิจกรรมภารกิจพิชิตสารสี เพ่ือใหนักเรียนสํารวจสารสีท่ีพบในพืชภายในโรงเรียนโดย
ผูวิจัยกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 30 นาที ในการรวบรวมขอมูลสารสีของพืชท่ีพบภายในบริเวณโรงเรียน (ซึ่งในข้ันน้ี
ผูวิจัยผูวิจัยตองการใหนักเรียนทราบวาการทํางานน้ันหนาท่ีแตละหนาท่ีภายในทีมน้ันมีความสําคัญเทากัน เพราะ จาก
กิจกรรมการทําโครงงานแบบสํารวจพบวาในการจะทํากิจกรรมไดน้ัน ตองมีผูท่ีเปนหัวหนาในการวางแผนวาจะไปศึกษา
บริเวณใดกอน ตองมีเลขาในการจดบันทึกขอมูล และสมาชิกภายในกลุมมีการชวยเหลือกัน เชน ถายรูปพืช และสมาชิก
ภายในทีมตองมีการพูดคุยปรึกษากันเพ่ือใหไดคําตอบปลายทางเดียวกันวาพืชท่ีกําลังศึกษาน้ันประกอบไปดวยสารสี
อะไรบางซึ่งสมาชิกภายในกลุมตองมีการทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายเดียวกันใน ซึ่งเปนการนําความรูเดิมท่ีมีอยูปรับให
เขากับสิ่งแวดลอมภายนอกได ดังน้ันการลงมือทํารวมกันจะมีการเรียนรูโดยการเช่ือมโยงความรูระหวางความรูเกาและ
ความรูใหมสรางเปนองคความรูใหมข้ึนมา ซึ่งท้ังหมดจะอยูภายใตประสบการณและบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรู) จากน้ันครูใหนักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดมาใหนักเรียนออกแบบเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจสารสีท่ีพบ
ในพืชมาจําแนกเปนหมวดหมู (ใชเวลา 20 นาที) ในข้ันน้ีหากนักเรียนสามารถจัดหมวดหมูขอมูลไดน้ันคือผูเรียนเกิดองค
ความรูจากการท่ีครูผูสอนนําการสอนโครงงานแบบสํารวจมาใชกับนักเรียนและครูผูสอนถามนักเรียนวาจากการทํา
กิจกรรมในครั้งน้ีนักเรียนไดอะไรบาง ซึ่งนักเรียนยกมือตอบคําถามไดวา จากการทํากิจกรรมภารกิจสแกนสารสีน้ีทําให
ผูเรียนเกิดการชวยเหลือกันภายในทีมของนักเรียนและมีการวางแผนแบงงานและทําหนาท่ีเพ่ือใหทีมน้ันสามารถทํา
กิจกรรมไดทันเวลาและไดจํานวนพืชมากกวาท่ีคิดไวกอนการทํากิจกรรม สามารถนําขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมมาจัด
หมวดหมูได 
 ขั้นสังเกตและผลการปฏิบัติ (Observe) 
 ในขณะท่ีภายในหองเรียนน้ันดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนสอนผูวิจัยจะสังเกตและมีการบันทึกขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในหองเรียนรวมกับครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ โดยผูวิจัยจะมีแบบสังเกต
ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนแตละบุคคล และมีการบันทึกพฤติกรรมอ่ืนๆภายในหองเรียนลงในสมุดบันทึก  ข้ันน้ี
เปนข้ันท่ีเกิดข้ึนไปพรอมกับข้ันท่ี 2  (คือข้ันปฏิบัติการ) กลาวคือ ในขณะท่ีผูวิจัยปฏิบัติการสอนหรือจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียนน้ัน ผูวิจัยจะสังเกตผลการปฏิบัติไปดวยพรอมๆกัน ทําใหการจัดการเรียนรูเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเปน
ธรรมชาต ิ
  ขั้นสะทอนการปฏิบัติ (Reflect)  
 เปนการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันสังเกตผลการปฏิบัติการรวมกับครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ 
โดยครูพ่ีเลี้ยงมีขอคําถามเพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติงานดังน้ี “ครูใหนักเรียนนําขอมูลมาจัดหมวดหมูครูแนใจไดอยางไรวา
สมาชิกภายในกลุมของนักเรียนจะไดรับความรูถูกตองครบถวนกันทุกคน” และเพ่ือนรวมฝกประสบการณมีขอคําถาม
เพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติงานดังน้ี “ครูผูสอนจะแนใจไดอยางไรวาการสอนแบบโครงงานจะพัฒนาทักษะการทํางานเปน
ทีมใหกับนักเรียนไดทุกคนในช้ันเรียน” ซึ่งการสะทอนคิดเหลาน้ีทําใหผูวิจัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูในครั้งตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จํานวน 32 คน พบวาจากการประเมิน
ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนเปนรายบุคคลโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนในปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน PAOR ในวงจรท่ี 1 พบวานักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมในการรวมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติการตามท่ีไดรับมอบหมายจํานวนสูงสุดถึง 23 คน คิดเปนรอยละ 71.88 
และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ดานกระบวนการทํางานเปนทีมซึ่งนักเรียนมีกระบวนการทํางานเปนทีมภายใน
หองเรียนเพียง 12 คน คิดเปนรอยละ 38 จากการแปรผลพบวานักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมินทักษะการทํางานเปน
ทีม กลาวคือมีการปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน 5 รายการลงมาซึ่งแปลผลไดวาควรปรับปรุงมีท้ังสิ้น 22 คน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 68.75 และผลการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน PAOR ในวงจรท่ี 2 พบวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมดานการ
ทํางานเปนทีมอยูในเกณฑดีเยี่ยม 9 คน คิดเปนรอยละ 28.13 อยูในเกณฑดี 18 คน คิดเปนรอยละ 56.25  และอยูใน
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เกณฑควรปรับปรุง 5  คน คิดเปนรอยละ 15.63  เมื่อพิจารณาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนท่ีไดผานการแปลผล
ในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในวงจรท่ี 1 และ 2 พบวาทักษะการทํางานเปนทีมพบวานักเรียนท่ีอยูในเกณฑการ
ปรับปรุงในวงจรท่ี 2 มีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรท่ี 1 กลาวคือนักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมเพ่ิมมากข้ึน
หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพผูวิจัยเลือกใชแบบการสอน
แบบโครงงานประเภทสํารวจในการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ซึ่งผูวิจัยไดตีความ
จากการตอบคําถามของนักเรียนซึ่งประเมินไดวาการตอบของนักเรียนน้ันผานการใชกระบวนการวิทยาศาสตรเบ้ืองตนใน
การตอบคําถาม เชน ครูถามนักเรียนวา “เพราะเหตุใดเหนือบริเวณรอยคว่ันจากการตอนก่ิงของพืชท้ังสองดานจึงมี
ลักษณะนูนข้ึนมากกวาปกติ “ นักเรียนมีการรวมกันสืบคนขอมูลแลกเปลี่ยนความคิดและมีการตั้งสมมติฐานข้ึน ซึ่ง
นักเรียนตอบคําถามวา “ การท่ีเกิดรอยนูนเหนือบริเวณรอยคว่ันในการตอนก่ิงน้ันเก่ียวกับทอลําเลียงอาหาร ”จากการ
ตีความจากการตอบคําถามของนักเรียนผูวิจัยจึงเลือกใชการสอนแบบโครงงานเพ่ือใหเหมาะสมธรรมชาติของการเรียนรู
ของผูเรียน  
 จากผลการประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนท่ี จากวงจรท่ี 2 สูงกวา วงจร1 น้ัน อาจจะเกิดจาก
นักเรียนมีประสบการณในการทํางานเปนทีมเพ่ิมมากข้ึน มีการปรับตัวเมื่อตองทํางานรวมกับผูอ่ืน นักเรียนจะมีการ
วางแผนอยางเปนระบบและรูจักการแบงหนาท่ีกัน กําหนดวิธีการทํางานไดอยางเหมาะสม มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน
และแสดงความคิดเห็นเพ่ือชวยเหลือทีมใหประสบความสําเร็จ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานได  
ซึ่งจากการสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนในวงจรท่ี 1 น้ัน นักเรียนมีการทํากิจกรรมสวนใหญเปนรายบุคคล 
ซึ่งเมื่อผูวิจัยมอบหมายใหนักเรียนทํางานกลุมรวมกันภายในหองเรียน พบวานักเรียนขาดทักษะในการทํางานรวมกัน ขาด
การแบงหนาท่ีกันในการทํางาน ไมมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน ทําใหช้ินงานน้ันสวนใหญไมไดเกิดจาก
การชวยกันภายในกลุมแตออกมาโดยการทํากิจกรรมของใครคนใดคนหน่ึงภายในกลุมทําใหผูเรียนไมชอบการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนเพราะรูสึกวาการทํางานกลุมก็เหมือนกับการทํางานรายบุคคลหากสมาชิกภายในกลุมไมชวยกันในการทํางาน 
 จากการจัดการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการเรียนทางวิชาชีพน้ันซึ่งความรูท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถ
สรางข้ึนไดจากการเรียนรูของผูเรียนเองและการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีการลงมือกระทําดวยตัวเองและโดย
การนําความรูเดิมท่ีเกิดจากการเรียนภายในหองเรียนมาใหเปนพ้ืนฐานในการทําโครงงานแบบสํารวจ ซึ่งในระหวางการ
ทําโครงงานน้ันผูเรียนจะสามารถเช่ือมโยงความรูจากความรูเกาและความรูใหมท่ีไดนํามาสรางเปนองคความรูใหมได 
และในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ันตองมีการรวมมือกันในการทํางานเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรู constructionism และการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) เพ่ือใหนักเรียนน้ันได
เช่ือมโยงความรูและสามารถพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมไดจากการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. โครงงานท่ีผูวิจัยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ันผูวิจัยเลือกใชโครงงานประเภทสํารวจซึ่งเหมาะสมกับ
ธรรมชาติผูเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสทิงพระวิทยาโดยเน้ือหาท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานประเภทสํารวจน้ันควรเปนเน้ือหาเบ้ืองตน ไมควรเปนเน้ือหาท่ียากเกินไป หากตองการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานในเน้ือหาวิชาท่ีมีการประยุกตหรือมีการทดลองควรเลือกใชกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ประเภทอ่ืน 
 2. ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ัน จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาข้ันตอนในการทําโครงงาน
ผูเรียนตองมีการฝกใหนักเรียนคิดแยกแยะและการจัดหมวดหมูขอมูลซึ่งเปนคุณลักษณะของการคิดข้ันสูง ซึ่งผูวิจัยคิดวา
การสอนแบบโครงงานสามารถนําไปพัฒนาการคิดวิเคราะหใหเกิดข้ึนกับผูเรียนได 
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 3. ในการพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนควรพิจารณาจากธรรมชาติของผูเรียนเน่ืองจาก
นักเรียนแตละโรงเรียนมีธรรมชาคิของผูเรียนแตกตางกัน เพ่ือนํามาใชในการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติใน
การเรียนรูของผูเรียน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา โดยใช Application Plickers           
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
Development of Learning Achievement in Islamic Education Using Application 

Plickers of Prathomsuksa 3 Students, Ban Kanae School, Satun Province 
 

ผูวิจัย   อภัทรตรา ราชการ0

1                Aphattra  Ratchakan1 

ยะหะยา  นิแว1

2      Yahaya Niwae2   

นิล รอเหมมนั2
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล โดยการใช Application Plickers 
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 13 คน โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือการวิจัย คือ 1.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษากอนและหลัง
เรียน หนวยท่ี 3 เรื่อง นบีมูฮัมมัดเปนแบบอยางแหงความดี ท่ีผานการทดสอบหาความเท่ียงตรงและหาคาความเช่ือมั่น
โดยผูเช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะหและคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 2. Application Plickers สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูอิสลามศึกษาหลังการการใช Application Plickers สูงกวากอนการใชการใช Application 
Plickers อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

คําสําคัญ : การใช Application Plickers 

Abstract 

The purpose of this research is to compare learning achievement Islamic studies before and 
after school Of Prathomsuksa 3 students at Ban Kane School, Satun Province,after using Plickers 
Application The sample group is 13 th grade student in the third grade. Ban Kane School, Satun 
Province,studying in the first semester of academic year 2018 Research equipments : 1. Learning 
achievement test Islamic studies before and after studying ,unit 3: Prophet Muhammad is a model of 
goodness.Which is examined the validity and reliance by specialist to analyze and specify IOC at 0.5 
and over. 2. Application Plickers statistics used in data analysis are mean, standard deviation and t-
test. The consequence of research are the students have higher learning achievement in Islamic 
studies after using Application Plickers than before using Application Plickers at the statistical 
significance level of .001.  

Keywords : Application Plickers 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2 อาจารยนิเทศก 
3 ครูโรงเรียนบานกาเนะ 
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บทนํา  

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ยุคปจจุบัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตตั้งแตตื่นนอนจนกระท่ังการกลับไปสูหองนอน ตัวอยางปรากฏการณความ
เปลี่ยนแปลงเชน เปนยุคท่ีคนใชคอมพิวเตอรโดยไมรูตัววาใชคอมพิวเตอร เน่ืองจากคอมพิวเตอรท่ีเล็กลงแตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลงรูปทรงเปนผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆ เชน นาฬิกา แวนตา ตูเย็น โทรทัศน โทรศัพท เปน
ตน ประเทศไทยน้ันสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพ ท้ังในการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน ดานนวัตกรรม ดานขอมูล ดานทุนมนุษย และดานทรัพยากร เพ่ือดําเนินการ ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโมเดล ขับเคลื่อนประเทศไทย ไทยแลนด 4.0 
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

 การสอนนักเรียนและนักศึกษาในทุกวันน้ีเปนเรื่องทาทายสําหรับครูผูสอนเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียน
ในยุคน้ีแตกตางจากยุคอ่ืนอยางสิ้นเชิงเน่ืองจากเติบโตมาพรอมกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสวนใหญไดสัมผัสกับ
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตมาตั้งแตเล็ก ทําใหนักเรียนยุคใหมมองเห็น 
การใชเทคโนโลยีเปนเรื่องปกติธรรมดา และการหาคําตอบสําหรับคําถามตางๆสามารถทําไดดวยตนเอง ผานระบบ
อินเทอรเน็ต นอกจากน้ี การอานหนังสือ วารสาร รวมท้ังเอกสารตางๆ มีการ เปลี่ยนไปใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบอินเทอรเน็ตมากข้ึน ระบบการเรียนการสอน ก็เชนเดียวกัน มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู พัฒนาทักษะไดรวดเร็วข้ึน (Keller, 2017) พรอมท้ังทําใหเกิดความสนุกสนานระหวาง การ
เรียน (Porcaro, 2015; Wang & Lieberoth, 2016) นอกจากน้ี ระบบการเรียนการสอน ยุคใหมยังตองการเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรียนรู (Wang, Zhu & Sætre, 2016) สงเสริมให ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดในและนอกช้ัน
เรียน (Wash, 2014) และทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและไดผลการเรียนท่ีดีข้ึน (Faber, Luyten 
& Visscher, 2017) 

 การโตตอบในช้ันเรียน ระหวางผูสอนและผูเรียนมีความสําคัญยิ่งผูสอนควรตระหนักเพราะเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนการโตตอบสามารถทําไดหลายวิธีเชน การตอบปากเปลารายบุคคล การ
ยกมือตอบคําถาม การเขียนคําตอบลงในกระดาษวิธีการเหลาน้ีมีขอเสียแตกตางกัน การตอบปากเปลารายบุคคลทําใหได
คําตอบจากผูเรียนจํานวนนอย การยกมือตอบคําถามไมสามารถบันทึกคําตอบของผูเรียนท้ังหมด การเขียนคําตอบลงใน
กระดาษไมสามารถใหผลยอนกลับไดในทันที ซึ่งสงผลใหผูสอนไดรับผลการประเมินท่ีไมสอดคลองกับความเขาใจท้ังหมด
ของผูเรียน 

 ในการสอนนักเรียน Bailey & Jakicic (2012) ไดตั้งคําถามท่ีวา “เราจะรูไดอยางไร วานักเรียนกําลังเรียนรูสิ่ง
ท่ีเรากําลังสอน คําตอบของคําถามน้ีไมใชการสอบวัดความรู ตอนปลายภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษาท่ีนิยมใชสําหรับวัด
ประสิทธิผลทางการเรียน เน่ืองจากเปนวิธีการวัดผลปลายทางไมสามารถทราบสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรูระหวางเรียน 
Avampato (2015) และ Davis (2017) ไดแนะนําคําตอบของคําถามน้ีคือ การใชวิธีการ   ประเมินผลระหวางเรียน ซึ่ง
หมายถึง การใชวิธีการเฝาสังเกตและประเมินผลความกาวหนาของการเรียนระหวางท่ีดําเนินการเรียนการสอน เพ่ือท่ีครู
สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองใหเหมาะกับนักเรียนได และนักเรียนก็ไดผลการประเมินน้ัน 
เพ่ือไปปรับปรุงตัวเองดวย  

การจัดการเรียนรูใหเกิดผลสําเร็จ ผูสอนจะตองเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบัน พบวา
ผูเรียนไมตั้งใจเรียน ขาดความสนใจและความมุงมั่นในการเรียนน้ัน เปนหนาท่ีหลักของผูสอนท่ีจะตองพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน ตองทําใหผูเรียนเห็นถึงคุณคาของการเรียน สงเสริมการมีสวนรวมในการ
เรียน รวมท้ังสรางแรงจูงใจและความผูกพันในการเรียนใหแกผูเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันประสบ
ผลสําเร็จมากท่ีสุด 
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จากการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยพบวานักเรียนสนใจดาน
เทคโนโลยีหรือสื่อท่ีทันสมัย แตนักเรียนยังขาดความรูความเขาใจ ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ความรวมมือในการเรียน
การสอน อีกท้ังมีผลสัมฤธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีไดกําหนดไว ผูทําวิจัยจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางในการแกปญหาน้ี 
โดยการใช Application Plickers เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูรายวิชาอิสลามศึกษาของนักรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู วิชาอิสลามศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล โดยการใช Application Plickers 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน 

1) ความหมายของการประเมินระหวางเรียน 

การประเมินระหวางเรียน  คือ กระบวนการท่ีครูนํามาใชในการตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือสงเสริม
การเรยีนรูของนักเรียนใหมากข้ึน เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีครูกําลังจัดการเรียนการสอน   ในรูปแบบของการ
ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน สําหรับกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ และพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองใหมากข้ึน การประเมินระหวางเรียนใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของนักเรียนและกระบวนการสอน
ของครูมากกวาผลลัพธกลาวคือเปนการประเมินท่ีจะไมมีการแปลงความรูความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกมาเปนเกรด
หรือคะแนน  (Frunza, 2014)  

2) เคร่ืองมือประเมินผลระหวางเรียน 

เครื่องมือประเมินผลระหวางเรียนในปจจุบันนิยมใชเครื่องมือในรูปแบบของแอปพลิเคชันออนไลนและเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Spector et al., 2016) ประโยชนท่ีไดจากการใชเครื่องมือในรูปแบบน้ีคือ 
ทําใหผูเรียนไดรับผลปอนกลับไดทันทีท่ีผูเรียนไดทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายหรือทําแบบทดสอบแลวเสร็จ  และใน
ทํานอง ผูสอนไดทราบถึงความกาวหนาของผูเรียนทันที ท้ังแบบรายบุคคลและกลุมเรียน (Faber, Luyten & Visscher, 
2017) ในการนําเครื่องมือประเมินผลระหวางเรียนมาใชน้ันอาจเปนปญหาหน่ึงสําหรับผูสอน เน่ืองจากมีเครื่องมือจํานวน
มาก ท่ีใหบริการบนอินเทอรเน็ตและมีวัตถุประสงคและรูปแบบในการใชงานท่ีแตกตางกัน ออกไป ดังน้ันการเลือกใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม จึงเปนสิ่งหน่ึงท่ีผูสอนนําเปนตองศึกษา และตัดสินใจนําไปใช 

Smith & Mader (2015) กลาววา มีแอปพลิเคชันสําหรับการประเมินผลระหวางเรียนแบบออนไลนจํานวน
มากท่ีชวยใหผูสอนทราบความกาวหนาของผูเรียนไดทันทีไดทันที และยกตัวอยาง 5 แอปพลิเคชันท่ีใหบริการโดยไมคิด
คาใชจาย ประกอบดวย Poll Everywhere, Kahoot, Socrative, NearPod และ Plickers เปนตน การจัดการเรียนรู
แบบเดิมท่ีเนนการบรรยายทําใหผูเรียนมีสวนรวมนอยมากและหมดความสนใจภายใน 20 นาทีแรก (Deslaurierset 
al,2011)  การใช Plickers นอกจากจะเเกปญหาดังกลาวไดเปนอยางดีเเลว ยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด
เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใหผลสะทอนกลับทันทีเเละสามารถระบุช่ือของผูเรียนไดวาใครตอบขอใดบาง  จึงงาย
ตอผูสอนเเละเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองของผูเรียนตอไป 

รูปแบบการเรียนการสอนในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากท่ีใหผูเรียนจดบันทึก หรือฟงตามผูสอนเพียง
อยางเดียว การเรียนการสอนยุคใหมใชการกระตุนใหผูเรียน มีสวนรวมมากข้ึนท้ังการมีปฏิสัมพันธกับการสอนและเพ่ือน
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รวมช้ันเรียน ในลักษณะท่ีเรียก การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งมีงานวิจัยกอนหนาน้ีพบวา การประเมินผล
ระหวางเรียนชวยใหนักเรียนไดผลการเรียนท่ีดีข้ึน (Porcaro, 2015; Spector et al., 2016; Wilson, 2014) การ
ประเมินผลระหวางเรียนเปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบ มีสวนรวมท่ีใชการประเมินผล  การสังเกตและทบทวนในช้ัน
เรียน โดยท่ีครูสามารถใชการ ประเมินผลระหวางเรียนสําหรับปรับปรุงวิธีการสอนใหดีข้ึน รวมท้ังแจงผลปอนกลับ 
(Feedback) ใหกับนักเรียน ยกตัวอยางเชน ครูสามารถใชการประเมินความเขาใจของ นักเรียนระหวางการสอน จากน้ัน
ครูสามารถใชผลท่ีไดมาปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทําในขณะเดียวกัน นักเรียนสามารถอาศัยผลท่ีได
จากการประเมินของคร ูมาใชในการพัฒนาตนเอง  

      1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา 

1) ความหมายของนวัตกรรม 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14 อางจาก กมล และนิตยา เรียสุวรรณ, 2540 : 78) ไดใหความหมายนวัตกรรม
ไววาหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม ท่ีแปลงไปจากเดิม โดยอาจจะไดมาจากการคิดดนพบวิธีใหมๆ ข้ึนมา หรือมีการปรับปรุง
ของเกาใหเหมาะสม 

จรูญ วงศสายัณห (2520 : 37 อางจาก กมล และนิตยา เวียสุวรรณ, 2540 : 78) ได กลาวถึงความหมายของ
นวัตกรรมไววา แมในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ตางกันไป 2 ระดับ โดยท่ัวไปนวัตกรรมหมายถึง ความพยายามใดๆ 
จะเปนผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใดก็ตามท่ีเปนไป เพ่ือจะนาสิ่งใหมๆ เขามาเปลี่ยนแปลงวิธีการท่ีทําอยางเดิมแลว
กับอีกระดับหน่ึงซึ่งวงการ วิทยาศาสตรแหงพฤติกรรมไดพยายามมีการดึงท่ีมา ลักษณะ กรรมวิธี ผลกระทบท่ีมีอยูตอ 
กลุมคนท่ีเก่ียวชอง คําวา นวัตกรรม มักจะหมายถึงสิ่งท่ีไดนาความเปลี่ยนแปลงใหมเขาใชไดผลสําเร็จ กวาง ออกไป จน
กลายเปนการปฏิบัติอยางธรรมดาสามัญ เชน ในวงการแพทย การทําเหล็กกลา ในวงการอุตสาหกรรม เปนตน 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 12) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง การนําสิ่งใหมๆ เขามา
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวิธีการท่ีทําอยูเดิม เพ่ือใหใชไดผลดียิ่งข้ึน กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2545 : 48) ไดใหความหมายของนวัตกรรมไววา นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ
ตาง ๆ ท้ังท่ีมีรูปแบบใหมๆ หรือของเกาท่ีไดรับการปรับปรุงแกใชใหมีคุณภาพดีข้ึน  

กิดานันท มสิทอง (2548 : 16) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ   
ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน 

2) ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 14) ไดใหความหมายชองนวัตกรรมการศึกษาวา หมายถึง เปนการนําเอาสิ่งใหมๆ 
ซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมท้ังสิ่งประดิษฐก็ตามเขามา ใชในระบบการศึกษา เพ่ือมุงหวังท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิดานันทิ มสิทอง (2548:17) ไดใหความหมายชองนวัตกรรมทางการศึกษาวา หมายถึง นวัตกรรมท่ีชวยให
การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมเหลาน้ัน ท้ังยัง ประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวย 

     1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 29) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู 
ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆของ
สมรรถภาพสมอง 

พวงแกว  โคจรานนท (2530 : 25) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือความรูความ  เขาใจ 
ความสามารถและทักษะดานวิชาการ รวมท้ังสมรรถภาพสมองดานตางๆ เชน ระดับสติปญญา  การคิด การแกปญหา
ตางๆของเด็ก ซึ่งแสดงใหเห็นดวยคะแนนทไดจากแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียน หรือการรายงานท้ังการเขียน
และพูด การทํางานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการทําการบานในแตละวิชา 

ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จท่ี
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนท่ีแตกตาง
กัน 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย 

2) จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 29) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาเปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบางและมีความสามารถดานใดมากนอย      

เทาใด 

ภพ  เลาหไพบูลย (2537 : 292) กลาวถึงจุดมุงหมายของการวดผลสัมฤทธ์ิไวดังน้ี  

1.ทราบวานักเรียนไดบรรลุเปาหมายของการเรียนหรือไม นักเรียนมีความรูความสามารถมากนอยเพียงใด เพ่ือ

เปรียบเทียบหรือบันทึกความเจริญงอกงามของการเรียนรู 

2.เพ่ือแกปญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนโดยถือวาการวดผลสัมฤทธ์ิเปนองคประกอบหน่ึง ของการเรียน

การสอน 

3.เพ่ือประเมินผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทุกครั้งจะตองมีการประเมินผลทุกครั้งเพ่ือจะไดทราบวานักเรียนอยูในตํา

แหนงใดของกลุม บรรลเปาหมายในสิ่งท่ีสอนเปนท่ีพอใจของผูสอนหรือไม 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนการตรวจสอบหรือการวัดผล

พฤติกรรมของผูเรียนวาบรรลุผลตามจุดมุงหมายของการเรียนหรือไม ซึ่งสามารถวัดไดท้ังในดานการปฏิบัติ และวัดดาน

เน้ือหา โดยเลือกวัดใหตรง ตามจุดมุงหมายและธรรมชาติ หรือตามลักษณะวิชาท่ีเรียน 

2. ขอมูลเกี่ยวกับ Application Plickers 

 ปรีชา กอเจริญ (2560) กลาววา Plickers เปนหน่ึงในเครื่องมือทางเทคโนโลยี โดยเปนบริการท่ีสรางคําถาม
ออนไลนท่ีเวปไซต http://www.plickers.com และสามารถท่ีจะทําการตรวจคําตอบเพ่ือการประมวลผลการเรียนรูได
ในทันที ขอดีของการใช Plickers คือผูเรียนไมจําเปนจะตองใชอุปกรณเทคโนโลยี ซึ่งจะไมเปนภาระของผูเรียนในการ
จัดหาเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคในการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน ระบบของ Plickers 
ตองการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับ plickers.com ผานทางอินเทอรเน็ตเฉพาะดานผูสอนเทาน้ัน โดยจะตอเช่ือม
กับเครื่องฉายเพ่ือแสดงโจทยคําถามแตละขอ สําหรับการควบคุมการแสดงคําถามและการตรวจคําตอบของผูเรียนแตละ
คน ระบบ Plickers จะใชเครื่องโทรศัพท สมารทโฟนของผูสอนท่ีติดตั้งโปรแกรมประยุกต Plickers ผูสอนเพียงทําการ
พิมพชุดกระดาษ Plickers แจกใหแกผูเรียน กระดาษ Plickers แตละใบจะเปนเอกลักษณเฉพาะ มีเลขลําดับของบัตรอยู

[ 12 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ท้ัง สี่มุมและเลขลําดับน้ีจะสัมพันธกับผูเรียนแตละคนในช้ันเรียนดังแสดงในภาพท่ี 1 สําหรับภาพท่ี 2 การตรวจคําตอบ
โดยการสแกนดวยกลอง ของผูเรียนในช้ันเรียน ในแตละดานของกระดาษ Plickers มีตัวอักษรระบุคําตอบท่ีผูเรียนจะใช
ในการตอบคําถาม เมื่อถึงชวงเวลาในการตอบคําถาม ผูเรียนจะตองยกกระดาษ Plickers ข้ึน โดยเลือกดานท่ีจะตอบ
ระหวาง A, B, C หรือ D ใหอยู ดานบน เชนหากตองการตอบขอ A ใหเลือกชูกระดาษ Plickers ของตนใหดาน A อยู
ดานบน เปนตน 

        

 

Plickers สามารถนํามาใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในช้ันเรียนท่ัวไป หรือใน หองเรียนกลับทาง

ซึ่งจะไดผลการประเมินของแตละคําถามในทันทีหลังจากผูเรียนตอบคําถามโดยการ  ยกกระดาษ Plickersเพ่ือเลือก

คําตอบ โปรแกรมบนสมารทโฟนของผูสอนจะสแกนกระดาษ Plickers ของผูเรียนแตละคน หากตอบคําถามถูก รายช่ือ

จะเปลี่ยนแถบพ้ืนหลังเปนสีเขียว และหากตอบผิดพ้ืน หลังจะเปลี่ยนเปนสีแดง การตอบสนองโดยทันทีลักษณะน้ีจะทํา

ใหผูสอนสามารถทราบไดอยางทันทวงทีวาผูเรียนเขาใจบทเรียนท่ีกําลังเรียนอยูน้ีมากนอยเพียงใดจากคําตอบท่ีปรากฎข้ึน 

ผูสอนอาจปรับหัวขอการสอน การนําเสนอหรือวิธีการอธิบายตามผลของคําตอบของผูเรียน ถาผูเรียนสามารถตอบได

อยางถูกตองผูสอนสามารถดําเนินการไปยังหัวขอถัดไป แตหากมีผูเรียนบางคนใหคําตอบผิด ผูสอนสามารถปรับการ

อธิบาย แจงคําตอบและวิธีการคิดท่ีถูกตอง หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียนในช้ัน   

นอกจากน้ีในสวนผูเรียนเองเมื่อทราบถึงผลการประเมินในทันทีน้ัน ก็จะสามารถทําความ เขาใจในสิ่งท่ีเขาใจ

คลาดเคลื่อนใหถูกตองได และจะสามารถปรับการเรียนรูเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของการเรียน การใช Plickers ยังสามารถ

นําไปใชตั้งคําถามโดยท่ัวๆไป เชน สํารวจความคิดเห็น ถามความเขาใจในเน้ือหาโดยรวม หรือสามารถใชในการตรวจการ

เขาเรียนของผูเรียนในแตละสัปดาหไดอีกดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. กลุมเปาหมาย 
       กลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จํานวน 13 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปดวย 
2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแก  

Application Plickers เปน Application สําหรับสรางแบบทดสอบและตรวจคําตอบไดทันที โดยใชโทรศัพท
สมารทโฟนสแกนเพ่ือเก็บผลคําตอบจากแผนกระดาษทรงสี่เหลี่ยมท่ีมีภาพรหัสหรือ รูปทรงคลายคิวอารโคด เรียกวา 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางกระดาษ Plickers ภาพท่ี 2 การตรวจคําตอบโดยการสแกนดวยกลอง 
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Plickers ซึ่งแตละดานของกระดาษของ Plickers จะมีตัวอักษร A, B, C และ D ระบุคําตอบเฉพาะของแตละคําถาม 
เพ่ือใหผูเรียนใชในการตอบคําถาม เชน หากตองการตอบขอ A ใหยกกระดาษ Plickers โดยใหดาน A อยูดานบน      
เปนตน และเก็บสรุปผลของคําตอบ ดวยการใชสมารทโฟนท่ีติดตั้ง Application Plickers สแกนคําตอบจาก
แผนกระดาษ Plickers 

     2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเละหลังเรียนรายวิชาอิสลามศึกษา ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 60 นาที โดยหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะห และคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 
0.5 ถึง 1.00 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  
     1. ขั้นเตรียมการสอน       

1.1 เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียนการ
จัดการเรียนรูอิสลามศึกษาผาน Application Plickers ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัด
สตูล 

1.2 เตรียมอุปกรณการเรียน ไดแก เครื่องมือสื่อสารสมารทโฟน Application Plickers ในการจัดการเรียนรู
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
     2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ทดสอบกอนเรียน เปนการทดสอบดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา หนวยการเรียนรู
ท่ี 3 เรื่อง นบีมูฮัมมัดเปนแบบอยางแหงความดี 

2.2 ทําการสอนโดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา ผาน Application Plickers 

     3. ขั้นหลังการทดลอง                                                                                                 
3.1 หลังจากการจัดการเรียนรูสิ้นสุดลง ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน โดยใช Application 

Plickers ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนจัดการเรียนรูมาทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู  

3.2 นําขอมูลท่ีไดจาการทดลองมาทําการวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ สมมติฐานการวิจัยตอไป    
3.3 ประเมินผลและสรุป 
 

     4. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test) 

ผลการวิจัย  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล หลังการใช Application Plickers 
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กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จํานวน 13 คน เครื่องมือการวิจัย คือ 
1.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษากอนและหลังเรียน หนวยท่ี 3 เรื่อง นบีมูฮัมมัดเปนแบบอยาง
แหงความดี ท่ีผานการทดสอบหาความเท่ียงตรงและหาคาความเช่ือมั่นโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะหและคัดเลือก
เฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 2. Application Plickers สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาระหวาง
กอนและหลังเรียน  

ตารางท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล หลังการใช Application Plickers 

 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญ ไดคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน 18.62คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 30  และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 22.62  คะแนน จาก คะแนนเต็ม 30 คะแนน  จึงสามารถ
เปรียบเทียบไดวาเมื่อกลุมตัวอยางไดเรียนรู ดวย Application Plickers ทําใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิม
มากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

สรุปและอภิปรายผล  
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช Application Plickers ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล ผูวิจัยไดศึกษาและทดลองกับกลุมเปาหมาย ผลการศึกษาพบวาหลัง
การใช Application Plickers ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาสูงกวากอนการใช Application Plickers 
อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว แสดงใหเห็นวา Application Plickers 
สามารถประเมินผลและใหผลยอนกลับแกนักเรียนไดทันที ผูสอนสามารถใชการประเมินความเขาใจของนักเรียนระหวาง
สอนจากน้ัน ผูสอนสามารถใชผลท่ีไดมาปรับปรุงวิธีการสอนในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถอาศัย ผลท่ีไดจากการ
ประเมินของผูสอนมาใชในการพัฒนาตนเอง ตามท่ี ปรีชา   กอเจรญิ (2560) กลาววา Plickers เปนหน่ึงในเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี โดยเปนการบริการท่ีสรางคําถามออนไลนท่ีเว็บไซต www.Plickers.com และสามารถท่ีจะทําการตรวจ
คําตอบเพ่ือการประเมินผลการเรียนรูไดในทันที 
 จากผลการศึกษาท่ีผานมาจะเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใช Application Plickers สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาใหสูงข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ( Porcaro,2015;Spectoretal,2016: Wilson,2014) 
การประเมินผลระหวางเรียนเปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบมีสวนรวมโดยท่ีครูสามารถใชการประเมินผลระหวางเรยีน
สําหรับการปรับปรุงวิธีการสอนใหดีข้ึน รวมท้ังแจงผลยอนกลับใหนักเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นพอนนต 
ชาครจิรเกียรติ (2558) ซึ่งพบวาผลการทําแบบทดสอบของผูเรียนท่ีทําแบบทดสอบโดยใชโปรแกรม Kahoot วิชาพ้ืนฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพอยูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวา ผูเรียนท่ีทดสอบปกติอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 นอกจากน้ีระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบโดยใชโปรแกรม Kahoot มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ระดับมาก และยังสอดคลองกับวิจัยของ  ศราวุฒิ วิจิตร (2560) ผลจาการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาการมีสวน
รวมและสรางปฏิสัมพันธของนักเรียน โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ โดยใช Plickers พบวา ดานกิจกรรมการเรียนรู 

ของกลุมตัวอยาง จํานวน 75 คน สื่อการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงาย ข้ึน (  = 4.60, S.D. = 0.64) 

แบบทดสอบ กลุมเปาหมาย (N) คาเฉลี่ย 1 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

T 

กอนเรียน 13 คน 17.85 4.525  

16.979*** หลังเรียน 13 คน 22.62 3.885 
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รองลงมา สื่อการเรียนรูสงเสริมความคิดและจินตนาการของ ผูเรียน (  = 4.59, S.D. = 0.52) และ สื่อการเรียนรู

รูปแบบใหมนาสนใจ  (  = 4.57, S.D. = 0.55) โดยเรียงจากระดับความ พึงพอใจมากไปหานอย 
 

ขอเสนอแนะ  
 1. วางแผนในการใชงานและใชอยางตอเน่ือง เพราะการใชงานเพียงเล็กนอยในรายวิชา อาจมีผลและนอยหรือ

อาจไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน หากผูสอนไมติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน ทําใหไมสามารถปรับ

วิธีการสอนตามความสามารถผูเรียนได 

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีมาใหมๆทุกวัน ผูสอนจึงตองติดตามการอัพเดทของ Application 
Plickers อยางสม่ําเสมอ 
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การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

The Study of Reading Comprehension Ability of Secondary Grade 2 Students  

Taught by Mind Mapping Technique 
 

 ผูวิจัย     พัชรีภรณ  อุยเสง1                    Patchareeporn   Auiseng1  

                                                                                          patchareeporn6026@gmail.com 

 ชัยลขิิต  สรอยเพชรเกษม2             Chailikit Soipetkasem2  

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) และ 2) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind 

Mapping) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนมหา

วชิราวุธ จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 41 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ

สําคัญ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)         

5 ระดับ จํานวน 10 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ

แตกตาง การหาคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบ t-test 

  ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

(Mind Mapping) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.67  

 

คําสําคัญ : การอานจับใจความสําคัญ , แผนท่ีความคิด , ความพึงพอใจ 
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Abstract 
  The purpose of this research were to 1) the study of reading comprehension ability of 

secondary grade 2 students before and after being taught by  mind mapping technique. 2) study the 

student's satisfaction towards learning process by using mind mapping.The total sample of this 

research are 41 secondary grade 2 students of Mahavajiravut school, songkhla province which was 

drawn through perposive sampling. The instrument used 30 multiple choice reading comprehension 

achievement test, 10  questionaires inquiring the students' satisfaction about the learning process by 

using mind mapping which is rating scales in five level. The collected data were analyzed by the 

statistical means of mean, Standard Deviation (S.D.), difference analysis and t-test.  

  The research finding were as follows: 1) The reading comprehension ability of secondary 

grade 2 students after mind mapping technique were significantly higher than before using mind 

mapping at the 0.05 level. 2) The students' satisfaction towards the learning process by using mind 

mapping at high level and the average is 4.67. 
 

Keywords : Reading Comprehension Ability , Mind Mapping , satisfaction 

 

บทนํา 
  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมเจริญรุงเรือง มีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทยท่ีแสดงออกถึง

เอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ

ใหมีความเปนไทย ภาษาไทยเปนสิ่งจําเปนท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษาเลาเรียน 

ตลอดจนการประกอบอาชีพคนไทยทุกคนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูภาษาไทยใหเขาใจและใชภาษาไทยได

อยางถูกตองและเหมาะสม ท้ังในดานการอาน การฟง การพูด และการเขียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน สื่อสารไดตรง

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ และเพ่ือใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ภาษาไทยยังเปนปจจัยท่ีชวย

หลอหลอมใหชนในชาติอยูรวมกันเปนปกแผนมั่นคงตลอดมา  

  การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ผลของขอมูลในทักษะแตละดานในวิชาภาษาไทย พบวา ผูเรียนมีปญหาในเรื่อง

ทักษะการอาน ทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลาวคือ ผูเรียนอานแลวไมเขาใจในสาระสําคัญของเรื่องท่ีอาน และไม

สามารถสรุปความจากเรื่องท่ีอานได ซึ่งสาเหตุอาจมาจากหลายปจจัย เชน ครูยังไมเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ไมมีวิธีการจัดการเรียนรู หรือการจัดกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสามารถสรุปความไดหรือจับใจความสําคญั

ได นักเรียนไมมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  สื่อไมนาสนใจไมเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสาเหตุสําคัญจาก

ตัวนักเรียนพบวา นักเรียนไมชอบอานหนังสือ ขาดทักษะในการอาน อานแลวไมสามารถจับใจความสําคัญได ไมสามารถ

สรุปสาระสําคัญได แยกความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และแยกใจความสําคัญไมได จึงทําใหนักเรียนใชการอานเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูไดไมดีเทาท่ีควร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว 

       จากเหตุผลและความสําคัญท่ีกลาวมา ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสอนวิธีและกระบวนการอานท่ี

ถูกตอง เลือกเทคนิควิธีการใดมาชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการอาน ช้ีแนะใหนักเรียนสามารถ

เลือกใชกลวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสอดคลองกับธรรมชาติของการอาน ซึ่งผูท่ีมีความสามารถในการอานต่ํา

ก็จะมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอานของตนเอง หากไดรับการฝกใชกลวิธีการอานท่ีเหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถอานจับใจความได หารไดเร็ว และสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอานได ตลอดจนสามารถนํา

ทักษะการอานไปใชประโยชนในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

  แผนท่ีความคิดมีประโยชนกับการจัดการเรียนรูหลายประการ ท้ังในดานการเตรียม การสอนและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู โดยในดานการเตรียมการสอนโดยใชแผนท่ีความคิด จะเร็วกวาการจดเปนบรรทัดหรือจดเปนแถว

เรียงตอ ๆ กันไป ท้ังยังชวยใหนักเรียนและครูเห็น ภาพรวมของเรื่องราวท่ีกําลังเรียนอยูตลอดเวลาอีกดวย เน้ือหาวิชาท่ี

จดแบบแผนท่ีความคิดสามารถ เก็บไวตอเติม หรือแตงแตมไดในปการศึกษาตอ ๆ ไปอีกดวย และในดานการจัดการ

เรียนรูโดยใช แผนท่ีความคิดสามารถนํามาใชไดดีกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 3 ข้ัน คือ ข้ันนําเขาสูบทเรียน โดยใช

สํารวจความรูเดิมของนักเรียน วานักเรียนมีพ้ืนฐานอยางไร ข้ันประกอบกิจกรรม เปนตัววัดความรูความเขาใจในขณะ

เรียน เพราะการใชแผนท่ีความคิดในระหวางการจัดกิจกรรม การเรียนรูจะชวยใหนักเรียนเห็นโครงสรางของเน้ือหาใหจํา

งาย และเขาใจความสัมพันธของ เรื่องราวท้ังหมด ข้ันสรุปบทเรียน  และประเมินผล ทําใหทราบถึงพัฒนาการทาง

ความคิดของ ผูเรียน และการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดน้ัน ครูจะทราบไดทันทีวานักเรียนสามารถ เก็บเก่ียว

ความรูไดมากนอยเพียงใด ท้ังยังเห็นจุดออนจุดแข็งของนักเรียนแตละคนวานักเรียนเขาใจ ถูกหรือผิดในเรื่องใด โดยดู

จากการโยงเสนในแผนท่ีความคิด ประการสุดทายสามารถชวย ปรับปรุงแกไขนักเรียนท่ีเขาใจไมถูกตองไดตรงประเด็นอีก

ดวย 

  จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ซึ่งการอานเปนทักษะสําคัญ

ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถใชการอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และนําความรูท่ีไดจากการอานไปใชใน

ชีวิตประจําวันตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิด (Mind Mapping) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร 

    ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จํานวน 14 หองเรียน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 623 คน 

      1.2 กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2           

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 41 คน โดยใชวิธีการเลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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  2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

(Mind Mapping) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    3.1 ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญแบบปรนัย 

ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

   3.2 ช้ีแจง แนะนําเพ่ือใหนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 41 คนไดมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการใช

แผนท่ีความคิด และเกณฑการประเมินการอานจับใจความสําคัญ  

   3.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู พรอมเก็บคะแนนระหวางเรียน  

   3.4 หลังจากจัดกิจกรรมครบทุกข้ันตอนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

   3.5 เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 

  4. การวิเคราะหขอมูล 

   4.1 ศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด  กําหนดคาสถิติ t ระดับนัยสําคัญ .05 

  4.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

แผนท่ีความคิด โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวแปลคาเฉลี่ยตามเกณฑ 

 

สรุปผลการวิจัย 

   1. ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ดังตารางท่ี 1 

  ตารางท่ี 1 ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  กอนเรียนและหลัง

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

แบบทดสอบ n  
(คะแนนเต็ม 

30 คะแนน) 

รอยละ 

 

S.D. t Sig. 

กอนเรียน 41 13.80 46.00 3.19 
41.01 .000* 

หลังเรียน 41 23.71 79.03 3.80 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

  จากตารางแสดงวาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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   2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิด (Mind Mapping) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.67  ซึ่งสูงกวาสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

ดังตารางท่ี 2 

  ตารางท่ี 2 ผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ี
ความคิด (Mind Mapping) 

ขอ รายการ  ระดับความพึงพอใจ 

ดานบรรยากาศ 

1 บรรยากาศการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมสีวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

4.90 มากท่ีสุด 

2 บรรยากาศการเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 4.51 มากท่ีสุด 

3 บรรยากาศการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคดิท่ีหลากหลาย 4.78 มากท่ีสุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
4 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.56 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ความคดิ 4.68 มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหามากข้ึน 4.46 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน 4.71 มากท่ีสุด 

ประโยชนท่ีไดรับ 
8 ชวยใหเขาใจเน้ือหาไดงายและจดจําเน้ือหาไดนาน 4.59 มากท่ีสุด 

9 ชวยใหนักเรียนนําวิธีการเรียนรูไปใชในวิชาอ่ืน ๆ ได 4.80 มากท่ีสุด 

10 ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงข้ึน 4.66 มากท่ีสุด 

 รวม 4.67 มากท่ีสุด 

   จากตารางแสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผน

ท่ีความคิด (Mind Mapping) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.67 

 

อภิปรายผล 
   1. ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดชวยใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญไดดีข้ึน  อีกท้ังยัง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชสมองท้ังสองสวนคือสวนท่ีเปนเหตุผลและจินตนาการไดเปนอยางดี สงผลใหผูเรียน
สามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรณิภา พลขาง (2550 : 68-93) ได
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความโดยใชแผนผังความคิดประกอบการเรียนแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิคจิกซอวช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
ดานการอานจับใจความ โดยใชแผนผังมโนทัศนประกอบการเรียนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิคจิกซอวช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับ
ใจความ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดานการอานจับใจความ 4) เพ่ือศึกษาความ
คงทนในการอานจับใจความกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานกุดฉิม จํานวน 16 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความ โดยใชแผนผังความคิด
แผนผังความคิดประกอบการเรียนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 5 แผน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความ จํานวน 40 ขอผลการศึกษาคนควาปรากฏ
ดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.31/89.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 0.7835 แสดงวา นักเรียนมีความกาวหนาในบทเรียนรอยละ 78.35 และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
   2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิด (Mind Mapping) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.67 ซึ่งสูงกวาสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

แสดงวานักเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการท่ีหลากหลายในเรื่องท่ีสอดคลองกับความตองการและความสนใจ  เหมาะสม

กับวัยของนักเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกวาการอานจับใจความสําคัญน้ันไมยาก มีทัศนคติท่ีดีตอการอานและสามารถนําไป

ประยุกตใชไดในทุก ๆ รายวิชา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจินตนา ผองแสงสุข (2548 : 66-71) ไดศึกษาการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับแผนท่ีความคิด วิชาภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยรวมกับแผนท่ี

ความคิด เรื่องการอานจับใจความสําคัญพบวาบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของตองการใหมีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยรวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องการอานจับ

ใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 81.48/82.66 สูงกวาเกณฑท่ีวางไวคือ 80/80          

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยรวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องการอานจับ

ใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยรวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องการอานจับใจความสําคัญ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

    1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด เปนรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาสมองท้ังสองสวนไปพรอม ๆ กัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกระบวนการอานเพ่ือให

นักเรียนไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการอาน  สามารถจับใจความสําคัญจากการอานไดดีและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสรางนิสัยรักการอานตอไป 

    2. การวัดและการประเมินผล  ในการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  ครูควรช้ีแจงและควบคุมใหนักเรียนทําดวยตนเองและตั้งใจทําขอสอบ  เน่ืองจากในขณะทําการศึกษาวิจัย  ผูวิจัย

พบวานักเรียนออนจะลอกนักเรียนเกง  และนักเรียนออนสวนใหญจะไมตั้งใจทําขอสอบ  ดังน้ันครูควรช้ีแจงใหชัดเจน

เพ่ือจะไดทราบผลท่ีแทจริง 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

    1. ควรทําการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ ในรายวิชาภาษาไทยให

นักเรียนมีกระบวนการอานท่ีดี  และมีความสามารถในการจับใจความท่ีดียิ่งข้ึน 

    2. ควรนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืน  เพ่ือใหไดผล

เท่ียงตรงและนาเช่ือถือสูง 

    3. ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมดวยการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดผสมผสานกับ

นวัตกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2.  ศึกษาผลท่ีเกิดกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพและครู
ประจําการภายใตการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) และ 3. ศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน กลุมเปาหมายโดยประกอบดวย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 5/3 นิสิตฝก
ประสบการวิชาชีพครูและครูประจําการ ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) รวมกับการเสริมแรง ใชเวลา 18 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับการเสริมแรงงาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนนและวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทํางานโดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชการหารอยละของขอมูลและการเขียนบรรยายเชิงสรุปความ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนจากการสังเกตของผูสอน 

ผลการวิจัยพบวา 1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิพบวา ผูสอนไดนวัตกรรมการเรียนรูคือ กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ(5E)รวมกับการวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนและการ
เสริมแรง 2. จากการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับครู พบวา สมาชิกชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีความพึงพอใจตอการ
สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถสะทอนไดจากการท่ีมีการขยายวงหรือการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกภายในกลุม ของ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จากเดิมมีแคนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดมีครูประจําการเขามามีสวนในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา รูปแบบการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนรูปแบบท่ีครูได
พัฒนางานการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ เพ่ือคุณภาพของผูเรียน ไดพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม มีการ
วางแผนรวมกัน ผลัดกัน เปนผูนําผูตาม ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนครูดวยกัน จึงเกิดความภาคภูมิใจ สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ท่ีวา มนุษยมีความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง ครูจึงมีความพึง
พอใจ 3. จากการศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียน  

 
 
 
 

1 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร – ฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 ครูผูสอน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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พบวา เมื่อผูสอนไดมีการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ทําใหผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน คือ ผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล  และตําหนิหรือลงโทษนักเรียนท่ีไมสงงานโดยการเพ่ิมภาระงานใหมากข้ึน  คาเฉลี่ย
คะแนนอยูในระดับ 5 ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับดีมาก  โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 77  
ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละ 44 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E),การเสริมแรง, ความรับผิดชอบ 
 

Abstract 
 This research aims to study of the concept of Learning on Reinforcement Theories for 
Behavior Modification Based on Classroom Action Research and Professional Learning Community 
Model: Case Study Phatongwitthayamulnithi School, Study results for students with professional 
experiences and teachers Based on Classroom Action Research and Professional Learning Community 
Model and study the work behavior of the students. Targeted by : High school students 5/3 
professional teachers and teachers they were taught by using the learning-learning model (5E) in 
combination with reinforcement for 18 hours. The instruments used in the research were: Learning 
Management Plan (5E) in conjunction with Labor Supplement Work-time recordings / ratings and 
measurement of job-related behavioral modifications by means of data analysis by means of 
percentages of data and written briefings. Learn from the observations of the instructor. The results 
of this research are as follows: 1. Based on the study of reinforcement in order to change students' 
work behavior in the classroom and professional learning community (PLC) : A case study of the 
Pudong Witthaya School found that The innovator is learning. The Quest Process (5E), along with the 
assignment method, is assigned to deliver the student's assigned tasks and reinforcement. 2. Based 
on the results of the study, teachers found that community members of the professional learning 
community (PLC) were satisfied with creating a professional learning community. This can be 
reflected by the expansion of the band or the increase of members within the group of the 
professional learning community. There are only teachers with professional experience. And teachers 
have been involved in the exchange of ideas. This may be because model for creating professional 
learning communities. This is a model where teachers develop their teaching and learning skills 
Developed self from concrete practice. It is planned to take turns as a leader. In line with Maslow's 
theory of hierarchical theory, the need for human beings to be praised or celebrated the teacher is 
satisfied. From the study of learning outcomes, it was found that when the instructors were learning 
the basics of reinforcement in order to modify the students' work behavior in the classroom research 
process study and Professional Learning Community (PLC). The fifth grade students in Mathayom 5/3 
were responsible for the change in their work behavior, ie, behavior change was motivated by reward. 
And blame or punish students who do not send jobs by increasing the workload. The average score is 
5, which means that the responsibility is very good. The 77 percent who sent the job were the ones 
who increased their jobs by 44 percent. 
 

บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 
ท่ีระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรฐั
ตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ นอกจากน้ีแลวในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองแสวงหาวิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ 
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ซึ่งครูผูสอนจะตองมีการพัฒนาท้ังความรู/ความคิด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค (Desirable Characteristic) หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) โดยในปจจุบันผูเรียนขาดการ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี จึงทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง 
 ความรับผิดชอบ เปนคุณลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีดีท่ีสําคัญอยางหน่ึง ความรูสึกรับผิดชอบ เปน
ลักษณะนิสัยและเปนหนาท่ีท่ีพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกควรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งผูยึดถือปฏิบัติตองรับผิดคือ ยอมรับผิดใน
สิ่งท่ีตนเปนผูกระทําโดยไมบิดเบือน ปดบังเพ่ือซอนเรนความจริง และรับชอบ คือ เมื่อกระทําความชอบยอมจะตองไดรับ
การชมเชย ยกยองในสิ่งดีท่ีไดปฏิบัติ หากผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการทํางานจะสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวรวมถึงเปนการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนจึงควรมีการ
แสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน ชุมขนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community (PLC) ท่ีสามารถทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมความรูสึกรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยางซื่อสัตย สุจริต จะทําใหสังคมเต็มไปดวยสมาชิกทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถขับเคลื่อนสังคมไปสู
แนวทางท่ีดี 
 PLC (Professional Learning Community) หรือในช่ือภาษาไทย คือ “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ”ซึ่ง PLC 
คือการท่ีกลุมของครูและผูเช่ียวชาญทางการศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศนคานิยม และเปาหมายเดียวกันทางการเรียนรูรวมกัน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตนเองในการจัดการเรียนการสอน (Hord, S.M., 2003 
อางถึงใน ชูชาติ พวงสมจิตร, 2560:35 ) กําลังเปนท่ีกลาวถึงมากท่ีสุดในวงการทางการศึกษาขณะน้ี ดวยเหตุท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป ) ประกาศนโยบาย ให PLC เปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการพัฒนาครูท้ังระบบ ตั้งแตวิธีการฝกอบรมครูการสงเสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางทํางาน(ชูชาติ พวง
สมจิตร, 2560:35) ซึ่งเปนการหาแนวทางในการแสวงหาวิธีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
จากการรวมกันพูดคุย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแกไขประเด็นปญหาตางๆได โดยพบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทํางานจะตองมีการกระตุนผูเรียนซ้ําๆอยางสม่ําเสมอจนผูเรียนเกิดการเรียนรูและแสดงพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทํางานดังกลาวจนกลายเปนนิสัย โดยการเสริมแรงถือเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) กลาววา "การเสริมแรง จะเปน
สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และพฤติกรรมของบุคคลสวนใหญ จะเปนพฤติกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติ 
(Operant Learning) และพยายามเนนวา การตอบสนองตอสิ่งเราใดๆ ของบุคคล สิ่งเราน้ันจะตองมีสิ่งเสริมแรงอยูในตัว 
หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อน้ัน” 
 ดังน้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของผูเรียนจึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีจะตองมี
การพัฒนาพฤติกรรมดังกลาวเพ่ือไมใหผูเรียนเปนเปนคนท่ีขาดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ผูสอนจึงไดมีการจัดทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบของผูเรียน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการ
วิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในช้ันเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนและนาผลมาใชในการปรับปรุง การเรียนการสอน
หรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (สุวิมล วองวานิช,2555) 
ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในการแสวงหาแนวทางเพ่ือใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทํางานของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จํานวน 32 คน 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของ

นักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียน
พะตงวิทยามูลนิธิ 

2. ศึกษาผลท่ีเกิดกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพและครูประจําการภายใตการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการ
เสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)  

3. ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
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กลุมเปาหมายในการวิจัย 
กลุมเปาหมายของการวิจัยในครั้งน้ี คือ  

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จํานวน 32 คน 
ท่ีเรียนในรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ กลุม
สาระวิทยาศาสตร โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จํานวน 6 คน และครูประจําการ กลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนพะตง
วิทยามูลนิธิ จํานวน 3 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการเสริมแรง กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การเคลื่อนท่ี จํานวน 11 แผน 18 ช่ัวโมง 

2. แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนนเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก 
มีความรับผิดชอบในระดับดี มีความรับผิดชอบในระดับปานกลาง มีความรับผิดชอบในระดับพอใช ควรปรับปรุง 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรอยละของ
ขอมูลและการเขียนบรรยายเชิงสรุปความของขอมูลท่ีไดจากการสังเกตของผูสอน 
 

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): 
กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ พบวา พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึนโดยมีกระบวนการดังน้ี 
ระยะท่ี 1 การวิเคราะหผูเรียน 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (plan)  

กอนการจัดกระบวนการเรียนรูผูสอนไดมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและการตัวช้ีวัดเพ่ือเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3  
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (action)  

ผูสอนไดมีการจัดกระบวนการเรียนรูแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี5/3ซึ่งเปนนักเรียนสายศิลป(ไทย-สังคม)ใน
รายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีไดมีการจัดทําข้ึนซึ่งผานการ
วิเคราะหมาตรฐานและการตัวช้ีวัดโดยครูผูสอน 
ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (observe) 

ผูสอนไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในช้ันเรียนน้ันพบวาผูเรียนไมตั้งใจเรียนเสียงดัง วุนวายและท่ีสําคัญคือ
นักเรียนไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน เพราะ ครูผูสอนมีการนัดหมายใหผูเรียนสงสมุด ผูเรียนท้ังหมด 32 คน แตมี
ผูเรียนสงสมุดใหแกครูผูสอนเพียง 2 เลมเทาน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนแสดงออกพฤติกรรมการไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ซึ่งถือวาอยูในระดับท่ีแยมาก 
ขั้นตอนท่ี 4 การสะทอนผล (reflection) 

จากการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูและการมอบหมายงาน ครูผูสอนจึงนําประเด็น
ปญหาดังกลาวมาปรึกษากับเพ่ือนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูในชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําประเด็นดังกลาว
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางการแกไขปญหา จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดในชุมชนแหงการ
เรียนรู พบวา มีวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายเปนวิธีการท่ีทําใหพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานดีข้ึน
ซึ่งวิธีการดังกลาวมีผูทดลองใชแลวไดผล ครูผูสอนจึงไดนําวิธีการดังกลาวจาการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มา
ทดลองวางแผนเพ่ือนํามาปรับใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของผูเรียน 
ระยะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานคร้ังท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (plan)  

จากรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมหาแนวทางการแกไขในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 
โดยประกอบดวย ครูประจําการ ผูวิจัยและเพ่ือนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ครูผูสอนไดมีการนําวิธีการบันทึกการสง
งานท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวมาปรับใชในการเรียนการสอนโดยมีการนัดหมายใหผูเรียนสงสมุด/ช้ินงานและผูสอนจะ
บันทึกการสงสมุดหรืองานท่ีไดรับมอบหมายลงในแบบบันทึกท่ีผูสอนสรางข้ึนโดยกําหนดเปนเกณฑการใหคะแนนคือ สง
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งานตามกําหนด 5 คะแนน , สงงานชากวากําหนด 3 คะแนน และไมสงงาน 0 คะแนน และนําแผนดังกลาวท่ีวางไวไปใช
ในช้ันเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5/3  
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (action) 
 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ซึ่งขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูมีเพ่ือนนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงรวมสังเกตการณ โดยหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนไดมีการนัดหมายให
ผูเรียนสงสมุดท่ีจดบันทึกเน้ือหาในเรื่องท่ีเรียนทายคายโดยครูผูสอนไดมีการนําแบบบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี
ผูสอนสรางข้ึนมาบันทึกการสงสมุดของผูเรียน เมื่อผูเรียนสงสมุดหรือช้ินงานครูผูสอนจะมีการบันทึกการสงงานไวเปน
หลักฐานทุกครั้งและครูผูสอนจะบันทึกไววามีผูเรียนคนใดสงงานตามกําหนด, สงงานชากวากําหนดหรือไมสงงาน 
ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (observe) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 และไดนําวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียน พบวา ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จากเดิมท่ีมีการสงสมุด 
2 เลม ใน 32 เลม จํานวนผูเรียนท่ีสงสมุดแกครูผูสอนเพ่ิมข้ึนจากเดิม เพราะมีผูเรียนเกิดความกลัวท่ีจะไมไดรับการ
บันทึกการสงงานจากครูผูสอนในการสงสมุดจึงทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึน โดยผูเรียนท่ีสงงานตามกําหนด 10 คน , สงงานชากวากําหนด 8 คนและไมสง
งาน 14 คน จากขอมูลท่ีมีจะเห็นวาการนําวิธีการบันทึกการสงงานมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการสงงานเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึนแตยังมีผูเรียนอีกจํานวนไมนอยยังคงไมมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึน คือ สงงานชากวากําหนดและไมสงงาน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสะทอนผล (reflection) 
 จากการนําวิธีการท่ีวางแผนไปใชในการนัดหมายใหผูเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายและไดมีการสังเกต
พฤติกรรมของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 พบวาผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานไปในทาง
ท่ีดีข้ึน แตยังมีผูเรียนอีกไมนอยยังไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานผูสอนมีความประสงคให
ผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ิมข้ึนจากเดิมจึงไดมีการพูดคุยและตั้งเปนประเด็น
ปญหาตอยอดจากปญหาเดิมในชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) รวมกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงรวมท้ัง
ไดมีการศึกษาหาขอมูล ทฤษฎีและงานวิจัย พบวาหากครูผูสอนนําวิธีการเสริมแรงเขามาเสริมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทํางานไดดีข้ึน 
ระยะท่ี 3 การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานคร้ังท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (plan)  

จากรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมหาแนวทางการแกไขในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 
โดยประกอบดวย ครูประจําการ ผูวิจัยและเพ่ือนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู พรอมท้ังการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
ครูผูสอนไดมีการนําวิธีการเสริมแรงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายโดย
ผูสอนไดมีการนัดหมายใหผูเรียนสงสมุด/ช้ินงานตามปกติและผูสอนจะบันทึกการสงสมุดหรืองานท่ีไดรับมอบหมายลงใน
แบบบันทึกท่ีผูสอนสรางข้ึนโดยกําหนดเปนเกณฑการใหคะแนนคือ สงงานตามกําหนด 5 คะแนน , สงงานชากวากําหนด 
3 คะแนน และไมสงงาน 0 คะแนน 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (action) 
 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ซึ่งขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูมีเพ่ือนนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงรวมสังเกตการณ โดยหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนไดมีการนัดหมายให
ผูเรียนสงสมุดท่ีจดบันทึกเน้ือหาในเรื่องท่ีเรียนหรืองานท่ีไดรับมอบหมายทายคาบโดยครูผูสอนไดมีการนําแบบบันทึกการ
สงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีผูสอนสรางข้ึนมาบันทึกการสงสมุดของผูเรียน เมื่อผูเรียนสงสมุดหรือช้ินงานหากผูเรียนสงงาน
ตามกําหนดผูสอนจะมีการบันทึกการสงงานไวเปนหลักฐานทุกครั้งและไดมีการเสริมแรงทางบวกเชน การชมเชย ให
กําลังใจในการทํางานและการใหรางวัลและหากนักเรียนสงงานชากวากําหนดและไมสงงานผูสอนจะมีการเสริมแรงทาง
ลบเชน การตําหนิ ตักเตือนหรือใหภาระงานเพ่ิม 
ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (observe) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 และไดนําวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนรวมกับการเสริมแรง จากการสังเกตพบวา ผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จํานวนผูเรียนท่ีสงสมุดแกครูผูสอนเพ่ิมข้ึนจากเดิม เพราะมีผูเรียนไดรับการเสริมแรงท้ังทางบวกและ
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ทางลบในการสงสมุดจึงทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการสงสมุดเพ่ิมข้ึนหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึน โดยผูเรียนท่ีสงงานตามกําหนด 24 คน , สงงานชากวากําหนด 7 คนและไมสง
งาน 1 คน จากขอมูลท่ีมีจะเห็นวาการนําวิธีการบันทึกการสงงานมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 รวมกับการเสริมแรงทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการสงงานเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางเห็นไดชัด
หรือผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสะทอนผล (reflection) 
 จากการนําวิธีการท่ีวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน 
ไปใชในการนัดหมายใหผูเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายซึ่งผูสอนไดนําวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมาใชใน
รวมกับการเสริมแรง จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 พบวาผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานไปในทางท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด ผูสอนจึงไดมีการนําขอมูลดังกลาวมาเปนประเดน็
นําเสนอ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)โดยประกอบดวย ครูประจําการ ผูวิจัย
และเพ่ือนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนของ
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพคนอ่ืนตอไป  

2. จากการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับครู พบวา สมาชิกชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีความพึงพอใจตอ
การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถสะทอนไดจากการท่ีมีการขยายวงหรือการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกภายใน
กลุมของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการศึกษาการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 บนฐานแนวคิด

การเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สามารถสรุปไดดังน้ี  

1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): 
กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิพบวา ผูสอนไดนวัตกรรมการเรียนรูคือ กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
(5E)รวมกับการวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนและการ
เสริมแรง 

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับครูจากการศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับครูพบวา ผูเขารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) มีผลการตอบรับท่ีดีในการจัดสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

3. จากการศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียน พบวา เมื่อผูสอนไดมีการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรง
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ทําใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทํางาน คือ ผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล  และตําหนิหรือลงโทษนักเรียนท่ีไม
สงงานโดยการเพ่ิมภาระงานใหมากข้ึน  โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 77  ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจาก
ครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละ 44 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 บนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ มีผลการศึกษาท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): 
กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิพบวา เมื่อผูสอนไดมีการนํากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติการ 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (plan), ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (action), ข้ันตอนท่ี 3 การ
สังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (observe) และข้ันตอนท่ี 4 การสะทอนผล (reflection) มาเปนฐานในการ
วิจัยทําใหผูสอนไดมีวางวางแผนและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอเน่ืองจนสามารถนําผลท่ีไดจากการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนมาปรับใชกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนและสามารถทําใหผูสอนนําผลจากกระบวนการดังกลาวมา
แกไขปญหาได ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวิจัยท่ีสามารถแกปญหาผูเรียนไดโดยฉับพลันสามารถนําผลท่ี
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เกิดข้ึนมาประยุกตใชไดโดยไมตองรอ อีกท้ังยังเปนการศึกษาสืบเสาะอยางเปนระบบ มีการสะทอนผลของการปฏิบัติงาน
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา(ยอดแกว แกวมหิงสา) 

2. จากการศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับครูพบวา ผูเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) มีผลการตอบนับท่ีดีในการจัดสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) โดยสังเกตผลท่ีไดจากการจัดสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) มีจํานวนสมาชิกภายในกลุมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ(PLC)  เปนรูปแบบการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ไดพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม 
มีการวางแผนรวมกัน มีการผลัดเปลี่ยนกัน เปนผูนําผูตามอีกท้ังกระบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับจากเพ่ือนครูดวยกัน 
ผูเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) จึงเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ท่ีวา มนุษยมีความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง  

3. ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนอยาเห็นไดชัด คือ โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปน 
รอยละ 77  ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละ 44 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ(5E) ใหแกผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 บนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางานของนักเรยีนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) : กรณีศกึษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ท่ีผูสอนไดนําวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมาใชในรวมกับการ
เสริมแรงซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเปนการกระตุนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองรูจักการแกปญหา โดยผูสอนจะมี
การกระตุนผูเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและมีการลงมือปฏิบัติจริง
จากการมอบหมายงานใหแกผูเรียน และเมื่อผูสอนไดมีการนําวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับการ
เสริมแรงท้ังทางบวกและทางลบจะทําใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ (วริทธ์ิพล บุณยเดชาวรรธณ, 2558) ท่ีไดทําการศึกษาการสงการดวยการเสริมแรงทางบวกจากการแจก
สัญลักษณ ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนท่ีไดรับการเสริมแรงทางบวกจากการแจกสัญลักษณอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ควรมีการนําผลการจัดการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงภายใตกระบวนการวิจัยเชิง 

ปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) มาเปรียบเทียบเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
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การบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด 
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using 5E inquiry learning management plus mind mapping technique 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การวิจัยน้ีอยูบน
พ้ืนฐานของกระบวนการ PAOR ในรูปแบบวงจรตอเน่ือง ซึ่งผูวิจัยไดขอมูลงานวิจัยจากบันทึกหลังสอนของผูวิจัย และ
การสะทอนคิดจากอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ เพ่ือสะทอนประสบการณการสอน และหา
แนวทางแกไขรวมกัน จนไดแนวทางวิธีการสอนท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได น่ันคือ 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด จากการวิเคราะหผลพบวา การ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด ชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนได โดยในวงจรแรกนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา และ
อยูในกลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความใหครบถวน ในดานการตั้งสมมุติฐานและการสรุป
อางอิง สวนดานการประเมินนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนดใหแตในวงจรท่ี 2 
พบวานักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในทุกตัวบงช้ีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
คําสําคัญ : ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)  แผนท่ีความคิด ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 

Abstract 
 This research based on PAOR process. As the researcher got research data from my after 
teaching record and reflective thinking of professional learning community for sharing and             
co-improving to the learning management developed critical thinking skill that is 5E inquiry learning 
management plus mind mapping technique. To develop the critical thinking skill of grade 8 students. 
First cycle more students were correct answers group for determine the problem and were answers 
group that specific of answer but no addition data to complete for hypothesis and summarize. 
Moreover the evaluation subjects more students were not concerned with situations set group. 
However the second cycle most students correct answers group every critical thinking indexes. 
Keyword : Critical thinking skill , 5E inquiry learning management , Mind mapping , Professional 
learning community 
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บทนํา 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดเปาหมายดานผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนสมรรถนะหน่ึงของทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 79) เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมี
ผล พิจารณาขอเท็จจริงและประเด็นปญหากอนการตัดสินใจ ซึ่งจําเปนตองมีเจตคติในการแสวงหาความรู สามารถ
จําแนกขอมูล นําความรูมาอนุมานไดตรงตามความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการ แตในปจจุบันน้ันผูเรียนยังขาด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งสังเกตไดจากการประเมินคุณภาพภายนอก   จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีผานมา พบวา นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถดานการคิดยังไมได
มาตรฐาน ตามท่ีกําหนดเปนสวนใหญ โดยมีสถานศึกษาเพียงรอยละ 10.40   ท่ีมีผลการประเมินดานการคิดวิเคราะหมี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองอยูในระดับดี นอกน้ันอยูในระดับพอใช และระดับควรปรับปรุง (สุวิทย 
แบงทิศและคณะ, 2560, น. 105) ผลการประเมินดังกลาวสะทอนใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาดานการคิดของนักเรียนยังไมบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ผูวิจัยเห็นวาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะสําคัญของการเปนคนในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากโลก
ศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาอยางกาวกระโดด เกิดการคนพบองค
ความรูใหมตลอดเวลาตอเน่ืองในลักษณะทวีคูณ ความรูกับสารสนเทศมีความหมายท่ีแตกตางกัน ขอมูลตางๆท่ีไดรับอาจ
เปนขอมูลท่ีถูกตองหรือไมถูกตองก็ได จึงตองมีสิ่งท่ีชวยในการคัดกรองความนาเช่ือถือของขอมูล  ซึ่งสิ่งท่ีชวยในการคัด
กรองขอมูลเหลาน้ันคือทักษะท่ีเก่ียวของกับการคิดท่ีควรมีอยูในตัวบุคคล น่ันคือทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปน
ทักษะท่ีจะชวยใหผูเรียน สามารถแกปญหา ตัดสินใจความเช่ือของสิ่งตางๆ สามารถวิเคราะห ประเมินการกระทําและ
ตัดสินใจไดถูกตอง ดังน้ันการจัดการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
ท่ีครูผูสอนควรมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนา (วิจารณ พานิช, 2555, น. 37) 
  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การสอนท่ีผูวิจัยศึกษาวา จะทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเน้ือหาไดดีน้ัน ตองเปนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชตามทฤษฎีการสรางความรู
(constructivism) (Papert , 1991) โดยวิธีการสอนใหนักเรียนไดสืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ คนควาหา
ความรูดวยวิธีการตาง ๆ ดวยตนเอง จนทําใหนักเรียนมีความเขาใจและมีการรับรู ความรูน้ันอยางมีความหมาย จึง
สามารถสรางเปนองคความรูของตัวนักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน   อีกท้ังยังสามารถ นํามา
ประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาหรือตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ตามแนวคิด
ของสถาบนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 
216) เปนกระบวนการท่ีเนนใหผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังการ
ทํากิจกรรมในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ใหผูเรียนไดสังเกต สํารวจตรวจสอบ ทดลอง ดวยวิธีการตางๆ จนทําให
ผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถสรางองคความรูของผูเรียนเองและมีความคงทน
ยาวนาน ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันดังน้ี 1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 2. ข้ันการสํารวจคนหา (Exploration) 3. 
ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) 5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) จาก
การศึกษางานวิจัยในอดีต ชนธิชา ปะนัดโส(2554) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูท่ีมีตอ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  รายวิชาวิทยาศาสตร พบวาการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได นอกจากน้ีแผนท่ี
ความคิด(Mind Mapping) เปนเทคนิคท่ีใชในการจัดระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความคิดตาง ๆ เขา
ดวยกัน การจัดลําดับความสําคัญ การใหนํ้าหนัก การผูก การตอความคิดหรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบ 
กอนท่ีจะสื่อออกมา ใหผูอ่ืนเขาใจตามจุดมุงหมายของผูเขียน โดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตาง ๆ เหลาน้ัน 
เปนความคิดหลัก (Main Ideas)และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิด จากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
เปรียบเสมือนความคิดยอย โดยใชสี สัญลักษณ การสรางภาพ มิติชวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปน
ระบบระเบียบ มีเสนลากใหเห็นความเช่ือมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน(Tony Buzan, 1991) การนําแผนผังความคิด
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มาใชในการจัดการเรียนการสอนรวมดวยจะทําใหผูเรียนมีกระบวนความคิดข้ันสูงซึ่งทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณถือ
วาเปนทักษะการคิดข้ันสูง(วิจารณ พานิช, 2555, น. 29) จากการศึกษางานวิจัย Fuad, N.M. et al (2016) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนดวยรูปแบบการเรียนรูท่ีตางกัน 3 แบบ 
พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบใชโมเดล DSI รวมกับแผนท่ีความคิดมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงสุด                                   
 จากการท่ีผูวิจัยไปฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีโรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ทําใหพบวาหลังจากท่ีครูได
สอนเน้ือหาในเรื่องหน่ึงๆแลว ครูจะถามคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียน นักเรียนไมสามารถตอบคําถามของครูได 
เชน ครูถามนักเรียนในเรื่องของกัมมันตภาพรังสีโดยยกตัวอยางสถานการณข้ึนมาวา “ถานักเรียนตองการซื้อผักคะนา 
เมื่อไปถึงตลาดพบวามีรานขายผักคะนาอยู 2 ราน โดยรานของนาย A ผักมีสีเขียวสด ไมมีรอยแมลงกัดเซาะ เน่ืองจาก
ผานการฉายรังสีมาแลว สวนรานของนาย B ใบผักมีรอยแมลงกัดเซาะ เน่ืองจากไมไดผานการฉายรังสี นักเรียนจะเลือก
ซื้อผักจากรานใด เพราะเหตุใด” นักเรียนสวนใหญจะตอบแบบทันทีโดยไมไดผานการคิดไตรตรองอยางงรอบคอบวา จะ
เลือกซื้อผักจากรานนาย A เพราะผักมีสีสด และสวยงาม แสดงใหเห็นวานักเรียนยังขาดการไตรตรองขอมูล การตัดสินใจ
ความเช่ือของสิ่งตางๆ ไมสามารถวิเคราะห ประเมินและตัดสินใจไดถูกตอง น่ันคือนักเรียนยังขาดทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา (1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน (2) ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวย
เทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน 

กรอบความคิดในการวิจัย 
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะท่ีจําเปนในในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครูผูสอนตองออกแบบการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหนักเรียนพัฒนาทักษะน้ีจนเกิดเปนนิสัย ไมใชเกิดข้ึนแคในช่ัวโมงเรียน หรือในช้ันเรียน แตตองเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดออกแบบการสอนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนหลักในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และเสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดโดยนักเรียนจะมีลักษณะการเรียนรูท่ีเปนผู
คนหาคําตอบดวยตนเองและนําขอมูลท่ีผานการพิจารณาแลวมาจัดลําดับความคิด และสรุปในรูปแบบของแผนท่ีความคดิ
ของตัวเอง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด
รวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 
 2.  เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี
ความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน(classroom 
action research) โดยผูวิจัยไดนํากระบวนการ PAOR มาใชในงานวิจัยน้ี ซึ่งมี
กระบวนการหลักๆอยู  4 ข้ันตอน คือ Plan-Act-Observe-Reflect (PAOR) 
(Zuber-Skerritt and Perry, 2002) โดยการวิจัยปฏิบัติการจะนําไปสูการหาคําตอบ
ของการวิจัยในเรื่องแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด ซึ่งแนวทางดังกลาวไมไดมาจาก
การศึกษาเอกสารเทาน้ัน แตมาจากข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน
ประกอบดวย 4 ข้ันตอนท่ีเปนวงจรตอเน่ืองกัน ซึ่งมีท้ังหมด 2 วงจร (ภาพท่ี 1) ตาม
แผนการจัดการเรียนรูท่ีผานกระบวนการ PLC โดยแตละวงจรมีรายละเอียดดังน้ี 

Cycle 1 

Cycle 2 

ภาพท่ี 1 วงจร PAOR 

[ 34 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ข้ันวางแผนการปฏิบัต(ิplan)  
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แบบวัดทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี
ความคิด เพ่ือหากรอบในการสรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียน นอกจากการศึกษาเอกสารแลว ผูวิจัยไดใชกระบวนการ PLC ในการสะทอนประสบการณการสอนของตัวเอง 
อาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมประสบการณ จนไดแนวทางท่ีนํามาใชเปนกรอบในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูในงานวิจัย  

ข้ันปฏิบัติการ(Act) 
ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดท่ีสรางข้ึนไป

ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องระบบตางๆในรางกายมนุษยและสัตว กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 32 คน ซึ่งเริ่มดําเนินการสอนตั้งแตวันท่ี  12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2561 ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 4 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีผูวิจัยไปฝก
ประสบการณท่ีโรงเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้ันสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
ในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดเชิญให อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝก

ประสบการณเขาสังเกตการจัดการเรียนการสอน และบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซึ่งการบันทึกขอมูลจะ
จัดทําข้ึนในรูปแบบการจดบันทึกรวมกับการบันทึกวีดีโอ ข้ันน้ีเปนข้ันเกิดข้ึนไปพรอมกับข้ันท่ี 2  (ข้ันปฏิบัติการ) 
กลาวคือ ในขณะท่ีผูวิจัยปฏิบัติการสอนหรือจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝก
ประสบการณจะสังเกตผลการปฏิบัติไปดวยพรอมๆกัน ทําใหการจัดการเรียนรูเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

ในข้ันน้ีเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ผูวิจัยใชเครื่องมือ คือ บันทึกหลังสอนของผูวิจัย การสะทอน
ความคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยจากอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ และ
วีดีโอบันทึกการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย และเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูวิจัยใชเครื่องมือ คือ แบบวัดทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ข้ันสะทอนการปฏบัิต ิ(Reflect) 
หลังจากท่ีผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จเรียบรอยตามแผนการจัดการเรียนรูแลว อาจารยนิเทศก 

ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ จะนําขอมูลท่ีไดจดบันทึกจากข้ันสังเกตผลการปฏิบัติมารวมวิพากษการจัดการ
เรียนการสอนของผูวิจัย เพ่ือนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรังปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 

 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีวางแผนไวในแตละ
วงจร ซึ่งแตละวงจรมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใช ไดแก บันทึกหลังสอนของผูวิจัย และการสะทอนความคิดเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยจากอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ โดยบันทึกหลังการสอน
น้ันเปนการเขียนบันทึกเรื่องราวตางๆท่ีเกิดข้ึนในคาบเรียน สวนการสะทอนความคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ของผูวิจัย ไดจากการเขารวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูวิจัยจากอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือน
รวมฝกประสบการณ จากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ โดยเริ่มจากหัวขอ ปญหา/อุปสรรคของ
ผูเรียนในการเรียนรู เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีศึกษา หลังจากน้ันทําการวิเคราะหตอในหัวขอ แนวทางแกไข เพ่ือหาแนว
ทางการสอนท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนได 
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 2. จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตอทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใช คือ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดของวัตสัน 
และเกลเซอร ซึ่งผูวิจัยนํามาปรับใชสําหรับงานวิจัยน้ีโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดโดยกําหนดสถานการณให 3 
สถานการณแตละสถานการณจะถามเก่ียวกับตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 4 ดาน คือ การกําหนด
ปญหา การตั้งสมมติฐาน การสรุปอางอิง และการประเมิน จากน้ันผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการตอบแบบวัดทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนจํานวน 32 คนมาวิเคราะหคําตอบเปนรายขอโดยอานคําตอบหรือคําอธิบายของนักเรียน
ทุกคนในแตละสถานการณอยางละเอียด แลวตีความและจัดกลุมคําตอบท่ีนักเรียนตอบเหมือนกันออก 4 กลุม คือ 1) 
กลุมคําตอบท่ีถูกตอง 2) กลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความใหครบถวน 3) กลุมคําตอบ ท่ี
คัดลอกขอความจากสถานการณ และ 4) กลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณ แลวคํานวณหาคาความถ่ีและคารอย
ละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบในแตละกลุมคําตอบเพ่ือประเมินลักษณะคําตอบของนักเรียนวามีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณอยางไร 

ผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวย
เทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียน และผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี
ความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ผูวิจัยจะ
นําเสนอขอคนพบดังน้ี  
 1. แนวทางการสอนเพ่ือใชในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนในเรื่อง ระบบตางๆ ใน
รางกายมนุษยและสัตว 
     1.1  การใชแผนท่ีความคิด เปนเทคนิคท่ีนักเรียนจะไดนําความรูท่ีจากการศึกษาคนความาจัดระบบเปน
แผนท่ีความคิดของตนเอง โดยมีหลักการคือใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตาง ๆ เหลาน้ัน เปนความคิดหลัก (Main 
Ideas) และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิด จากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดยอย 
โดยใชสี สัญลักษณ การสรางภาพ มิติชวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปนระบบระเบียบ มีเสนลากใหเห็น
ความเช่ือมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจนตามแนวคิดของโทน่ี บูซาน ซึ่งผูวิจัยไดเสริมเทคนิคน้ีเขาไปในข้ันท่ี 3 ข้ัน
อธิบายและลงขอสรุป หลังจากท่ีนักเรียนไดมีการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลในข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหามาแลว 
โดยผูวิจัยไดมีการอธิบายถึงรูปแบบการเขียนแผนท่ีความคิดตามแนวคิดของโทน่ี บูซานกอนท่ีจะใหนักเรียนไดลงมือทํา
แผนท่ีความคิดของแตละคนดวยตัวเอง 
 จากบันทึกหลังสอน และการสะทอนคิดดวยกระบวนการ PLC พบวานักเรียนช่ืนชอบกับการทําแผนท่ีความคิด 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีนักเรียนไดใชสีสันในการจดบันทึก สรุปเน้ือหา แทนการเขียนแบบบรรยายอยางเดียว และจาก
การประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณพบวานักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในกลุมคาํตอบท่ีถูกตอง
ทุกตัวบงช้ีในวงจรท่ี 2 
     1.2  การจัดการเรียนการสอนตามลําดับข้ัน ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบ 5E ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการ
สอนเปนลําดับข้ันท่ีชัดเจนประกอบดวย 5 ข้ันดังน้ี ข้ันท่ี 1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)  ข้ันท่ี 2 สํารวจและ
คนหา (Exploration) ข้ันท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป ข้ันท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) และข้ันท่ี 5 ประเมิน 
(Evaluation) มาใชในการจัดการเรียนการสอน  
     ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 (วงจรท่ี 2) เรื่องระบบหายใจ แผนน้ีเปนแผนท่ีมีการปรับแผนโดยอาศัยการ
สะทอนความคิด คําแนะนําจากอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพท่ีเขารวมการสังเกตการ
จัดการเรียนการสอนของผูวิจัยในแผนท่ี 10 (วงจรท่ี 1) เรื่องระบบยอยอาหารโดยในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 ผูวิจัย
จะเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามเพ่ือกระตุนความสนใจ และกระตุนความคิดของนักเรียน โดยใชคําถามวา 
“เราหายใจไปทําไม” จากน้ันผูวิจัยไดใหนักเรียนแตละคนศึกษาคนควาขอมูลเรื่องระบบหายใจของมนุษย ท้ังจากหนังสือ
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เรียนและอินเทอรเน็ต แลวพิจารณาไตรตรองขอมูลท่ีเช่ือถือได เพ่ือนําขอมูลมาสรุป จัดระบบในรูปแบบแผนท่ีความคิด
โดยใชรูปแบบแผนท่ีความคิดตามแนวคิดของโทนี บูซาน จากน้ันครูจะสุมนักเรียนออกมานําเสนอแผนท่ีความคิดท่ี
นักเรียนสรางข้ึน และรวมกันอภิปรายท้ังในดานเน้ือหาและรูปแบบของแผนท่ีความคิดน้ันวามีจุดเดนจุดดอยอยางไรบาง 
แลวจึงนําขอมูลท่ีถูกตองมาสรุปรวมกันในช้ันเรียนอีกครั้ง 
     ผลท่ีไดจากการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนดังกลาว พบวา นักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีตอเน่ืองกันจากแตละข้ัน 
และในแตละข้ันนักเรียนตองใชกระบวนการคิดทางสมอง รวมท้ังการใชเทคนิคแผนท่ีความคิด จะชวยใหท่ีผูเรียนได
เช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรูใหมเขากับความรูเดิมท่ีมีอยูแลว โดยมีการจัดลําดับความคิด เช่ือมโยงความคิดเพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจ เปนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย  
 2.  แบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ผูวิจัยนําแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ตามแนวคิดของวัตสัน และเกลเซอร มาปรับใชซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดโดยกําหนดสถานการณให 3 
สถานการณแตละสถานการณจะถามเก่ียวกับตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 4 ดาน คือ การกําหนด
ปญหา การตั้งสมมติฐาน การสรุปอางอิง และการประเมิน แลวนําคําตอบท่ีนักเรียนตอบมาจัดกลุมออกเปน 4 กลุม คือ 
1) กลุมคําตอบท่ีถูกตอง 2) กลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความใหครบถวน 3) กลุมคําตอบ ท่ี
คัดลอกขอความจากสถานการณ และ 4) กลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณ พบวาในวงจรแรกนักเรียนสวนใหญ
อยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา และอยูในกลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยาย
ความใหครบถวน ในดานการตั้งสมมุติฐานและการสรุปอางอิง สวนดานการประเมินนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ี
ไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนดใหแตในวงจรท่ี 2 พบวานักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในทุกตัวบงช้ี
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ         ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนในแตละวงจร 

หมายเหตุ :   ก = กลุมคําตอบท่ีถูกตอง ข = กลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความใหครบถวน 
  ค = กลุมคําตอบ ท่ีคัดลอกขอความจากสถานการณ ง = กลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี
ความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียน และผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับ
การบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน สรุปผลไดดังน้ี 
 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูร
ณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ได 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิค
การใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ิมมาก
ข้ึน  
 

ตัวบงช้ีทักษะการคิด
อยางมวิีจารณญาณ 

ความถ่ีและจํานวนนักเรียนท่ีตอบคําถามในแตละกลุม(คน (รอยละ)) 
วงจรท่ี 1 วงจรท่ี 2 

ก ข ค ง ก ข ค ง 
1.การกําหนดปญหา 42(43.7) 22(22.9) 29(30.2) 3(3.1) 68(70.8) 15(15.6) 12(12.5) 1(1) 
2.การตั้งสมมติฐาน 18(18.7) 35(36.5) 19(19.7) 24(25) 51(53.1) 21(21.9) 15(15.6) 9(9.4) 
3.การสรุปอางอิง 21(21.9) 28(29.2) 18(18.7) 29(30.2) 52(54.2) 18(18.8) 10(10.4) 16(16.7) 
4.การประเมิน 25(26) 19(19.8) 21(21.9) 31(32.3) 47(48.9) 17(17.7) 12(12.5) 20(20.8) 
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อภิปรายผล 

 1.  จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี
ความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณเพ่ิมมากข้ึน โดยแนวทางการสอนท่ีผูวิจัยใชคือการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) เสริมดวย
เทคนิคการใชแผนท่ีความคิด ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยผานกระบวนการ
ตรวจสอบ แกไข พิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบดานตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรูท้ังในดานเน้ือหาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือรวมฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การคิด และปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเอง แลวนําความรู เหลาน้ันมาจัดระบบโดยการเขียนเปนแผนท่ี
ความคิด ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเรื่องท่ีเรียนไดดียิ่งข้ึน เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตามทฤษฎีการเรียนรู
อยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1968: 7-9) ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมได เขากับสิ่งท่ีเรียนรูใหม
ได จนเกิดเปนความรูใหมท่ีคงทน สามารถนําความรูน้ันมาใชในการคิดเพ่ือแกปญหา การตัดสินใจ และสรุปขอมูลตางๆ 
อยางสมเหตุสมผล จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนน้ันมีความเหมาะสมยอมรับได 
 แผนท่ีความคิดเปนเทคนิคหน่ึงท่ีผูวิจัยเสริมเขาไปในข้ันอธิบายและลงขอสรุปเพ่ือใหนักเรียนนําขอมลูท่ีผานการ
พิจารณาแลวมาจัดลําดับความคิด และสรุปในรูปแบบของแผนท่ีความคิดของตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับ
เก่ียวกับความรูความเขาใจของตนเอง จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู เก่ียวกับการประเมินการทํางานและการเรียนรูของ
ตนเองซึ่งเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญอยางหน่ึงของความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันสรางความสนใจ 2) 
ข้ันสํารวจและคนหา 3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 4) ข้ันขยายความรูและ 5) ข้ันประเมิน เปนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนให
นักเรียนไดเรียนรู จากประสบการณตรงโดยการศึกษาคนควาและทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง รวมท้ังไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู กับผูอ่ืนเพ่ือหาขอมูลหรือหลักฐานท่ีเช่ือถือไดมาสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นท่ีกําลังศึกษาซึ่งจะนําไปสูการลง
ขอสรุปเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ ตอไป การท่ีนักเรียนพิจารณาขอมูลแลวสามารถตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดน้ันแสดง
วานักเรียนเปนผูท่ีมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2.  ผลการวิเคราะหทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนพบวา ในวงจรแรกนักเรียนสวนใหญอยูใน
กลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา และอยูในกลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความให
ครบถวนในดานการตั้งสมมุติฐานและการสรุปอางอิง สวนดานการประเมิน นักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีไม
เก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนดให แตในวงจรท่ี 2 พบวานักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในทุกตัวบงช้ี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ อาจจะเปนเพราะในวงจรแรก นักเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติและคนควาหา
คําตอบดวยตนเองนอยทําใหไมสามารถพิจารณา วิเคราะหและเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือนําไปสูการลงขอสรุปและการตัดสินใจ
ท่ีเหมาะสมได  

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู ท่ีคอนขางชัดเจน          
ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอข้ันสอนโดยเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม ซึ่งครูอาจใชวิธีการอ่ืน เชน นําประเด็นท่ี
เก่ียวของกับนักเรียน หรือนํารูปภาพ วีดีโอตางๆมาใหนักเรียนดู เพ่ือใหนักเรียนเกิดคําถาม ขอสงสัย 
 2. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูร
ณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรได ควรมีการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันอ่ืนๆ  
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ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning Together) และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 อารียา โพธ์ิทอง1 Ariya Phothong1 

  5720114218@psu.ac.th 

 เต็มเดือน เตาแกว2 Temduan Taokaew2 

 รัชดา เชาวนเสฏฐกุล3 Rachada chaovasetthakul3 

 รอสเมาะห นิสะนิ4 Rosmoh Nisani4 

 บุญสนอง วิเศษสาธร5 Boonsanong Wisetsathon5 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนการรู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีไมเปน

อิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวัด หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการ

เลนกิจกรรมกลางแจง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจท่ีครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) มากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรม

การเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน และนอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหนักเรียนรูจักการยกยองชมเชย และให

กําลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70, 4.53 และ 4.10 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT (Learning Together), การเลนกิจกรรมกลางแจง,  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2 อาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3 อาจารย ดร. ประจําภาควิชา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

The research objectives were to : 1) compare the Mathematics learning achievement on 

measurement of Matthayomsuksa 2 students before and after learning by using LT (Learning 

Together) were combined with outdoor activities. 2) study students satisfaction toward learning by 

using LT. The sample of this research were 40 students of Matthayomsuksa 2/3 at Demonstration 

School Prince of Songkla University. The research instrument consisted of lesson plans of learning by 

using LT were combined with outdoor activities, learning achievement test and students satisfaction 

questionnaire. The data was analyzed by percentages, means, standard deviations, relative gain score 

and independent samples t – test. 

 The research found that  

 1. The achievement of the experimental group after learning by using LT were combined 

with outdoor activities was higher than before at the sigfinicant level of .01.  

 2. The overall level of student satisfaction on measurement by using LT were combined with 

outdoor activities was at a mean level of 4.33 with a standard deviation of .58, indicating that the 

students were satisfied at the highest level. When consider in each item found that the students 

were most satisfied with teacher’s preparing was organized teaching (4.70) followed by instructional 

activities are related with the purpose of study (4.53) and the lowest level was students learn to 

praise and encourage each other (4.10). 

Keyword : Learning Together instructional learning, Outdoor activities, Mathematics learning 

achievement 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เน่ืองจากเปนเครื่องมือในการพัฒนา

คนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พุทธศักราช 2560 - 

2564) น้ันไดมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มี

ทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียม

ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559 : 

4) ในการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษย

ท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอ

การศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 
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คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร ชวยให

มนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ สถานการณได

อยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใช

ในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ศาสตรอ่ืน ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให

ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 10) 

จากการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนบางกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อยูในระดับสูง แตกลับกันนักเรียนบางกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปจจัย ไมวาจะ

เปนธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรท่ีมีเน้ือหาซับซอน ครูตองเตรียมการสอนมากกวาปกติ ซึ่งครูผูสอนมีเวลาไมเพียงพอ

ตอการเตรียมการสอนท่ีซับซอนน้ี หรือมีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนท่ีไมเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย 

ไมตั้งใจเรียน และไมรูบทบาทหนาท่ีของตนเองในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรใหนักเรียนเรียนแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน และเกิดกระบวนการกลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะมีบทบาทหนาท่ีเปนของตัวเองมากข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญมีหลายรูปแบบ และรูปแบบการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative Leaning) เปนการเรียนเพ่ือสงเสริมความรวมมือในกลุม สรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 

แรงจูงใจ ปฏิสัมพันธทางบวก เจตคติท่ีดีตอวิชาและผูสอน หน่ึงในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความรวมมือ

ในกลุม คือ การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning Together) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีใหนักเรียนทํางานเปนกลุม โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะมีหนาท่ีอยางชัดเจน สมาชิกทุกคนจะตองรับผิดชอบและ

เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง พรอมท้ังสามารถอธิบายใหสมาชิกในกลุมเขาใจได ทุกคนจะมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ชวยเหลือพ่ึงพากัน ผลงานกลุมท่ีไดมาตองไดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน (วิชชุตา อวนศรีเมือง, 2554 : 27) 

นอกจากน้ี ผูวิจัยยังสังเกตเห็นวาการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนสี่เหลี่ยมและตามตําราเรียนเพียงอยางเดียวน้ัน จะ

ทําใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไมอยากมีสวนรวมในการเรียนการสอนเทาท่ีควร และไมสามารถคิดวิเคราะหปญหาตาง ๆ 

นอกกรอบได นอกจากครูผูสอนจะเลือกสรรวิธีการสอนตาง ๆ ใหเหมาะกับสภาพนักเรียนแลว ยังตองทําใหนักเรียนรูสึก

อยากรวมกิจกรรม สนุกสนานกับการเรียนรู การเลนของเด็กจึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกดังกลาวได 

ผูวิจัยจึงเห็นสมควรใหมีการนํากิจกรรมกลางแจงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT ท่ีนํากิจกรรมกลางแจงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรวมดวย จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียนไดหรือไม โดยเลือกเน้ือหา เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค 

LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังจากจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงแลว 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรม

กลางแจง อยูในระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงหน่ึงกลุม โดยทดสอบกอนและหลัง

การจัดการเรียนรู โดยมีแบบแผนการวิจัยดังน้ี 

 

   

  สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 

 หมายถึง ผลการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 

 หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการ

เลนกิจกรรมกลางแจง 

 หมายถึง ผลการทดสอบหลังจัดการเรียนรู 

   

[ 43 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 116 คน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวน 40 คน 

ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง จํานวน 9 

แผน ใชเวลา 9 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยนําแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความเหมาะสมกอนนําไปใช

กับกลุมตัวอยาง  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ใชเวลา 40 

นาที โดยกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง ไดนําขอสอบจํานวน 20 ขอ ใหพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ (face 

validity) และนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ซึ่งเปนนักเรียนท่ีไดเรียนรูเรื่อง การวัด มาแลว พรอม

ท้ังคํานวณหาคาความยากงาย และอํานาจจําแนกเพ่ือตัดขอสอบออกเหลือ 15 ขอ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 10 ขอ ซึ่งไดนําแบบสอบถามให

อาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความตรงเชิงพินิจกอนนําไปใช 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ดาํเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 9 คาบ ดังน้ี 

  คาบท่ี 1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 15 ขอ 

  คาบท่ี 2 – 8 ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดวางไวจํานวน 7 คาบ  

  คาบท่ี 9 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 15 ขอ 

2. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และ

ประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

3. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การวัด มีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงบรรยายและการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีไมเปน

อิสระตอกัน 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง ผลการวิจัยเปนดังน้ี 

 

 

ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนกอน - หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธของการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายของคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

 
n Min Max Range 

 

S.D. 

กอนเรียน 40 2 10 8 6.58 1.78 

หลังเรียน 40 9 15 6 11.15 1.78 

 จากภาพประกอบ 1 และตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 54.30 ยกเวน

นักเรียนคนท่ี 13 และ 23 ท่ีไมมีพัฒนาการ โดยคะแนนกอนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 

6.58 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 โดยคะแนนต่ําสุดเทากับ 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดเทากับ 

9 คะแนน สวนคะแนนสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.15 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 โดยคะแนน

ต่ําสุดเทากับ 9 คะแนน และคะแนนสูงสุดเทากับ 15 คะแนน 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT และ

ประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

 n 
 

S.D. Paired Samples Test t df Sig. 

M Different S.D. 

กอนเรียน 40 6.58 1.78 
4.58 2.73 10.62 39 0.00 

หลังเรียน 40 11.15 1.78 

  

จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 

S.D. แปลผล 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน 4.53 0.68 มากท่ีสุด 

2.  ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

3.  ชวยสงเสริมใหนักเรียนรวมมือกันแกปญหามากข้ึน 4.30 0.91 มากท่ีสุด 

4.  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับเพ่ือนในกลุม 4.28 0.93 มากท่ีสุด 

5. ทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานมากข้ึน 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

6.  สงเสริมใหนักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมกลุม และยอมรับใน
ความสามารถของผูอ่ืนมากข้ึน 

4.23 0.92 มากท่ีสุด 

7.  สงเสริมใหนักเรียนรูจักการยกยองชมเชย และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 4.10 0.98 มาก 

8.  นักเรียนมสีวนรวมในกิจกรรม 4.43 1.03 มากท่ีสุด 

9.  ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกดีตอวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน 4.20 0.88 มาก 

10. ทําใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.20 0.79 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.33 0.58 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใช

การเลนกิจกรรมกลางแจง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน และนอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหนักเรียนรูจักการยกยองชมเชย 

และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70, 4.53 และ 4.10 ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง พบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT มุงเนนให

นักเรียนเรียนรูเปนกลุม ไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม สมาชิกในกลุมท่ีประกอบไป

ดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน คนท่ีเกงกวาจะชวยอธิบายใหคนท่ีออนกวาได

เขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนรู ดวยภาษาท่ีเด็กวัยเดียวกันสามารถเขาใจกันได ดังน้ันการจัดกลุมใหนักเรียนเรียนรูเปนกลุมแบบ

คละผลสัมฤทธ์ิ จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อีกท้ังอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ รวม

ดวย เชน การติวหรือเรียนหนังสือเปนกลุมนอกหองเรียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฏฐา ยืนนาน (2556) ท่ี

พบวา นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิคแบบ LT และเชนเดียวกันกับปยภรณ เขียวหวานและคณะ (2560) ท่ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ LT และการจัดการเรียนรูโดยนํากิจกรรม

กลางแจงมาประยุกตน้ัน เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีชวยใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรูและไดพัฒนาสติปญญาจากการเลน 

นักเรียนตองคอยชวยกันคิดหาคําตอบท่ีเกิดจากการเลนทุกครั้ง ไมใชเลนเพ่ือความสนุกสนานเทาน้ัน อีกท้ังยังชวยให

สมองของนักเรียนปลอดโปรง ไมเครียด พรอมท่ีจะรับรู จึงสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในกิจกรรมการเรียนรูไดเปนอยางดี 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน สาระหงส (2553) ท่ีพบวา ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ

การจัดประสบการณกิจกรรมกลางแจง โดยใชการละเลนของเด็กไทย หลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัด

ประสบการณกิจกรรมกลางแจง โดยใชการละเลนของเด็กไทย และเชนเดียวกันกับสุมาลี บัวหลวง (2557) ท่ีพบวา เด็ก

ปฐมวัยมีพฤติกรรมรวมมือสูงข้ึน ภายหลังไดรับการจัดประสบการณเกมการเลนกลางแจง 

และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง พบวานักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคของการทําวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT 

และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงน้ัน มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทําผลงานเปนกลุม ให

นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกันคิดวิเคราะห รวมกันแสดงความคิดเห็น และเมื่อนํากิจกรรมกลางแจงมา

ประยุกตใชรวมดวย ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับจันทรสรอย ชัยเจริญ (2551) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบฝก

ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลัง โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ LT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และศิริกุล แกวบุญ (ม.ป.ป.) ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 จากการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา แมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจงจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด แตการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงน้ันก็มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับปานกลางเทาน้ัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายมาเก่ียวของ ไมวาจะเปน
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การเรียนพิเศษมากอนลวงหนา การไมใฝเรียนรูของนักเรียน หรือการไมใหความรวมมือท้ังในการทํากิจกรรมการเรียน

การสอนหรือแมกระท่ังการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความเปนจริง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 การนําผลการวิจัยไปใช ครูควรใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจงกับนักเรียนในระดับช้ันเดียวกันทุกหอง เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีข้ึนอยางเทาเทียมกัน และควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาและ

ระยะเวลาท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงมาใช ในการ

เรียนการสอนใหพอเหมาะกับเน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียนประกอบการเรียนการสอนน้ัน ๆ ดวย รวมถึงควรคํานึงถึง

การควบคุมช้ันเรียน ซึ่งอาจมีผลตอบรรยากาศการเรียนการสอน ดังน้ันในการนํากิจกรรมนอกหองเรียนมาปรับใชในการ

เรียนการสอนน้ัน ผูสอนตองมั่นใจในตนเองวาจะสามารถควบคุมนักเรียนใหอยูในกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี

และหากมีงบประมาณเพียงพอ ควรแจกเอกสารใหนักเรียนทุกคนในกลุม เพ่ือใหนักเรียนท้ังหมดสามารถเรียนรูไดดีข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ในการวิจัยครั้งตอไป อาจนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคอ่ืน ๆ มาประยุกตใชกับการเลนกิจกรรม

กลางแจง และศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน หรือนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT ไปประยุกตใชกับ

การทํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ และศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน 
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ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการแขงขันเปนทีม (TGT ) 
รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
Team Game Tournament Learning and Teaching Management 

                  Basic Technical Drawing for Vocational Certificate Level,             
Department of Welding Industry  Luang Prathan Rat Nikon 

Industrial and Community Education college 
 

ผูวิจัย    นุชร ี แกวคงสี1                                        Nutchari Kaewkhongsi1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการ
เรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  
แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ ท่ีเรยีนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน จํานวน 15 คน ซึ่งแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 
3 คน แตละกลุมจะมีนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกันและคละกัน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูและแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตละคนมีคาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับสูงความแตกตางของ
คะแนนระหวางเด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออนมีนอย สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือกัน 
ระดับความสําเร็จของกลุมจึงข้ึนอยูกับความสามารถและความตั้งใจของสมาชิก สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบแขงขันเปนทีม TGT ในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนอยูในระดับมาก นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน นักเรียนตางปรับตัวเขาหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบขางและยัง
เกิดความภูมิใจในตนเองมากข้ึน ทําใหสามารถกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีมทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

Abstract 
 This study aims to study the achievement of the Learning and student comments on the 
teaching and learning is a competitive team. Population-based study in the student branch of 
Vocational Certificate Level, The Department of Welding Industry  .  Basic Technical Drawing to lean 
of 15 students who divided into 5 groups each group of 3 people each to students with different 
levels of ability and mixed together. Tools used in the study include. Plan and manage learning 
questionnaire data will be analyzed by methods of average and percentage. The standard deviation. 
 The results showed that student achievement through individual has on average high. 
Difference of scores between the children good children with moderate and low infant. Group 
members are collaborating to help each other level of success is based on ability and willingness 
 
 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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of its members. For student feedback on teaching and learning is a competitive team in the 
Department of Welding Industry. Basic Technical Drawing In a very. Students are motivated in 
learning. International students adapt converge. Together with compassion. The acceptance by 
people around. And also the pride in themselves more. That enables the management of learning to 
enable students to compete as a team achievement higher learning. 
 

บทนํา 
 กระบวนการเรียนการสอนเปรียบเสมือนหัวใจของการจัดการศึกษา เปนกลไกท่ีสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพเปนคนดี มีความรูความคิด และความสามารถในการพัฒนาตนเอง และอาชีพการงานใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข เน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กระบวนการเรียนการสอนจึงตองมีการพัฒนาและ
นํามาใชในการพัฒนาคนโดยให สามารถเผชิญชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสังคมในชวงวิกฤตการณใน
ปจจุบัน จําเปนตองเรงพัฒนาคนหารูปแบบการจัดการสอนเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการพัฒนาคนใหทันตอ ความ
เจริญกาวหนาของประเทศและโลก 
 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยเปนวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุมการทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมแรงจูงใจทางการเรียน การเรียน
แบบรวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมกันแบบธรรมดาแตเปนการรวมกลุมโดยมีโครงสรางท่ีชัดเจนกลาวคือสมาชิก
แตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันและกันในการเรียนรูและสมาชิกทุกคนจะไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ เพ่ือท่ีจะ
ชวยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนของสมาชิกในทีมดังน้ันการจัดผูเรียนเขากลุมทํางาน   โดยท่ัว ๆไป จึงไมใชการเรียนแบบ
รวมมือ มักพบวานักเรียนท่ีเกงเทาน้ันท่ีจะเปนผูจัดการใหเกิดผลงานในทีมโดยท่ีสมาชิกอ่ืน ๆ อาจไมมีโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งการเรียนรู 
 วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนเปนวิชาหน่ึงท่ีจัดอยูในรายวิชาบังคับในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงมี
ความจําเปนตองเรียนในรายวิชาน้ี ท้ังเรื่องระดับความรู ระดับความสามารถ และทักษะ จากพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดข้ึนหลายประการ เชน คะแนนงานของนักเรียนมีความแตกตางการกันมาก การเรียน
ในขณะปฏิบัติงานนักเรียนไมรูจักการทํางานเปนหมูคณะ เกิดทักษะเพียงดานเดียว คือ สามารถปฏิบัติงานตามท่ีครู
กําหนดใหเทาน้ัน นักเรียนท่ีเขามาเรียนสวนมากไมคอยมีความสุขในการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีคะแนนงานอยูใน
เกณฑคอนขางต่ํา เพราะไมสามารถท่ีจะคิด แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานได แตนักเรียนท่ีมีคะแนนงานอยูใน
เกณฑสูงมีความสามารถคิดและแกไขปญหาได แตกลับไมไดใหความชวยเหลือผูท่ีมีคะแนนงานต่ํากวา นักเรียนไม
สามารถนําความรูท่ีไดไปบูรณาการใชกับชีวิตประจําวันได และเมื่อใหแบงกลุมการทํางาน นักเรียนมักประสบปญหา คือ 
คนท่ีมีคะแนนสูงมักจับคูกันเสมอ สวนคนท่ีมีคะแนนงานต่ํามักจะหากลุมไดยากและเกิดความไมยอมรับซึ่งกันและกัน ทํา
ใหเด็กเกงจะไมยอมรับเด็กออน 
 วิธีการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม ( Team-Game-Tournaments: TGT ) เปน วิธีการเรียนการ
สอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีลักษณะเปนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ซึ่งจะทําใหผูเรียน รูสึกสนับสนุนซึ่งกันและกันชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน โดยมีลักษณะเปนทีม จุดเนนท่ีสําคัญของทีมคือ ทําใหดีท่ีสุดใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีม
ใหประสบความสําเร็จทางวิชาการซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญทางการเรียน ทําใหทีมเกิดความรูสึกรวมกันและเคารพซึ่งกันและกัน 
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอกันมากข้ึน 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูแบบแขงขันเปนทีม TGT ในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ือตน 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาดังกลาว และยังสงเสริมใหผูเรียนรูจักการ
ทํางานเปนหมูคณะ เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะออกไปทํางานรวมกับสังคม 
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กรอบแนวคิด 
 
 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 

 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการแขงขันเปนทีม TGT  ในวิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบ้ืองตน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎรนิกร 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT ในวิชา 
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

 
วิธีการดําเนินวิจัย 

 1. ประชากร  
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 30 คน 
 2. กลุมตัวอยาง  
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 15 คน 
 3. ตัวแปรตน การจดัการเรียนรูแบบแขงขันเปนทีม TGT 
 4. ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจดัการเรียนรูแบบแขงขันเปนทีม (TGT) 
 5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
    5.1 แผนการสอนสําหรับการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนจํานวน 1 
แผนการจัดการเรียนรู 
    5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
รูปแบบการแขงขันเปนทีม TGT 
 
 

 

 

 

 

 

จัดการเรียนรูแบบแขงขันเปนทีม (TGT) 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
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สรุป 
          
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT 
ในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎรนิกร ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2561 ท่ีเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน จํานวน 1 หอง 15 คน โดยการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 5 
กลุม กลุมละ 3 คน ประกอบดวยเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กออน 1 คน ซึ่งไดจัดกลุมจากการเรียงลําดับ
ผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผานมา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กจะใชคะแนนจากใบงานท่ีไดเรียนรูโดยใช
รูปแบบการแขงขันเปนทีม เน้ือหาประกอบดวยเรื่อง การเขียนภาพฉาย 
 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแขงขันเปนทีม TGT ทําใหนักเรียนแตละคนมี คาคะแนนเฉลี่ยท่ีอยูใน
ระดับสูง คะแนนของนักเรียนมีความแตกตางกันนอยมากระหวางเด็กเกงกับเด็กออน ตามใบสั่งงานแตละครั้งในขณะท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบแขงขันเปนทีม มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดท่ี 31 คะแนน และพบวา คาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียน
ต่ําสุดท่ี 24 คะแนน แสดงไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT ทําใหความแตกตางระหวาง
คะแนนของนักเรียนท่ีเปนเด็กเกงและเด็กออนมีคะแนนใกลเคียงกัน 
 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชรูปแบบการแขงขันเปนทีม TGT เมื่อ
เสร็จสิ้นแลวใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น นักเรียนมคีวามความคิดเห็น จํานวน 1 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนักเรียนตอแรงจูงใจของนักเรียน ในการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน แบบ
การแขงขันเปนทีม TGT คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.17) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.73 กิจกรรมการเรียนแบบ 
TGT ทําใหขาพเจามีความพยายามในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.34) และกิจกรรมการเรียน
แบบ TGT ทําใหขาพเจาชอบแสดงความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.34)  

 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

เริ่มตน 

ศึกษาคําอธิบายรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

 
การเขียนภาพฉาย 

เขียนวัตถุประสงค 

จัดทําใบเน้ือหา /จัดทําใบงาน  

 

การจัดการเรยีนรูแบบ TGT 

อาจารยท่ีปรึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู จัดทําแบบทดสอบ 

สรุปผล 

อาจารยท่ีปรึกษา 
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อภิปรายผล 
 จากการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยใชรูปแบบการแขงขันเปนทีม TGT ในวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
ผูศึกษาไดแยกอภิปรายตามหัวขอดังตอไปน้ี  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากคาเฉลี่ยของคะแนนในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร ท่ีได
จัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใชการสอนแบบการแขงขัน
เปนทีม TGT มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงวัดจากผลสัมฤทธ์ิ เทากับ 72 เปอรเซ็นต ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการแขงขันเปนทีม TGT 
ทําใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณจากการดําเนินการสอนของครู การไดรับทักษะการทํางานจากกลุมยอย ทํา
ใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยท่ีอยูในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะการจัดกิจกรรมในรูปแบบน้ีเปนการจัดกิจกรรมกลุมรวมกัน อีกท้ัง
การรวมกลุมสมาชิกในกลุมมีการคละความสามารถกัน มีท้ังเด็กเกง ปานกลางและออน ซึ่งกิจกรรมการสอนจะมุงเนนให
นักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือกันเพ่ือความสําเร็จของกลุม ความสําเร็จของกลุมจะข้ึนอยูกับความสามารถและ
ความตั้งใจฝกฝนของสมาชิกแตละคนในกลุม นักเรียนที่เรียนเกงจะคอยใหความชวยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลาง
และออน จากการเรียนในบทเรียนและการดําเนินกิจกรรมจากแบบฝกหัดและฝกฝนจากใบสั่งงาน จะทําใหนักเรียนท่ี
เรียนออนไดรับการพัฒนาและมีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนนักเรียนท่ีเรียนเกง จากการชวยเหลือของนักเรียนท่ี
เรียนเกง นักเรียนท่ีเรียนปานกลางก็จะไดรับคําแนะนําและมีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนกับนักเรียนท่ีเรียนเกง
เชนกัน จากการชวยเหลือจากนักเรียนเกงและยังมีสวนชวยเหลือนักเรียนออน อีกท้ังเปนการทบทวนความรูใหกับตนเอง
ขณะท่ีใหการชวยเหลือนักเรียนออน ทําใหมีความแมนยําในเน้ือหามากยิ่งข้ึน       
 2. การวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา สุภาอินทร คือ นักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีคาสูงข้ึน ความแตกตางของคะแนนระหวางเด็กเกงกับเด็กออนมีความแตกตางกันนอยมาก และนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการใชการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 
       จากการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
  1) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม TGT ทําใหคาเฉลี่ย
คะแนนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนจริง ผูท่ีจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีจะตองมีการศึกษารายละเอียด ข้ันตอนการ
ดําเนินการสอนใหดีและจะตองสรางความเขาใจใหกับนักเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน 
  2) ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการแขงขันเปนทีม นักเรียนจะมีการปรึกษาหรืออภิปราย
กันคอนขางเสียงดัง ผูควบคุมตองเปนผูดําเนินการตักเตือนเพ่ือไมใหรบกวนกลุมอ่ืน ๆ 
  3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละกิจกรรมผูควบคุมจะตองคอยควบคุมเรื่องการใชเวลา ควร
กําหนดระยะเวลาใหมีความเหมาะสม และตองคอยกระตุนนักเรียน เพ่ือไมใหมีการใชเวลามากจนเกินไป 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
           ในการศึกษาในครั้งตอไปควรนําการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีมไปทดลองใชในวิชาชาง
อุตสาหกรรมวิชาอ่ืน ๆ ท้ังทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ หรือศึกษาเปรียบเทียบกับการใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ
อ่ืน วารูปแบบใดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงกวากัน 
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การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรยีนอนุบาลควนโดน   

Positive reinforcement via,Application Class Dojo for encourage the students in 

grade 2/1, Anubankhuandon School to summited homeworks punctually. 

 
ผูวิจัย   อัสมา โหรา1     Asma Hora1 

ยะหะยา นิเว2     Yahaya  Niwae2   

บัดรียะ เลิศอรยิะพงษกุล3    Budreeyah Lerdareyapongkul3  

     

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการไมสงงานของนักเรียน 2.เพ่ือศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โดยใชการเสริมแรงทางบวก
ผาน Application Class Dojo กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนอนุบาลควนโดน จํานวน 5 คน ท่ีมีพฤติกรรม การพูดคุยเสียงดัง ชวนเพ่ือนเลนกันขณะท่ีครูสอน ไม
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย และไมใหความรวมมือกับการทํากิจกรรมในช้ันเรียน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การ
ใหคะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาดัชนีประสิทธิภาพของ
จุดประสงค ผลการวิจัยปรากฏวา 1.พฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน สาเหตุท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ติดเกม เบ่ือหนาย
ไมอยากทํา การบานมากเกินไป ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา เวลานอยเกินไป 2. การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
สงงานตรงตอเวลา โดยใชการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo พบวาใน ครั้งท่ี 1 เปนการสังเกต
พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 1 ซึ่งหมายความวามี
ความรับผิดชอบอยูในระดับปรับปรุง โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 20 ครั้งท่ี 2 เปนระยะการใชการเสริมแรง
ทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําได
ถูกตอง และเรียบรอย (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห)  คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 4 ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบอยูใน
ระดับดี โดยผูท่ีสงงานตามกําหนด คิดเปนรอยละ 60 ครั้งท่ี 3  เปนระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมี
การกระตุน และการใหรางวัล  มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนนอยู
ในระดับ 5  ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบในระดับท่ีดีมาก โดยผูสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ  80 
                                                                               
คําสําคญั : การเสริมแรงทางบวก, Application Class Dojo 

 

 

1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
1 อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
1 ครู โรงเรียนอนุบาลควนโดน 
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Abstract 

This research has purpose. 1. to study the habits of not submitting the work of students. 2. 

to learn to deal with the responsibility of sending time of student grade 2/1 by using positive 

reinforcement through the Application Class Dojo.The sample used in this research as a student 

grade 2/1 school year 2561 5 kindergarten khuan Don behaviour, the number of people who talk too 

loud. Invite your friends to play together, while the teacher. Not work as assigned and not to 

cooperate with the activities in the classroom. A tool that is used to collect information - learning 

management questionnaire to study the habits of not submitting a job recording time for homework 

submission/rating time 1 time 2 time 3.The statistics based on the data analysis include percentage 

average performance index of purpose.The findings appear 1. behavior, not the student 

submissions. The most important is the next game, I do not get tired. Too much homework No 

consultation Too little time. 2. responsible behaviour in the delivery time by using positive 

reinforcement through a Dojo Application Class found in the times 1 is to observe the lack of 

workload responsibilities (1 week), the average score is level 1, which means that a responsible level 

updates by sending a task by assigning 20%2 times a term to use positive reinforcement through the 

Application Class and rewards the Dojo, praised those who say send jobs by duration. Do it properly 

and successfully (3 weeks time), the average score is level 4, which means that there is a 

responsibility on the person submitting the task as scheduled, 60 percent.3 times as long as a check 

to modify behaviours without stimulation and reward with only normal workload, delegation (takes 1 

week), the average score is level 5, which means that there is a responsibility on a very good 

level. By submitting a job scheduled 80 percent 

Keywords : Positive reinforcement Application Class Dojo 

บทนํา  

 โลกในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากนวัตกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนทําใหเด็กใน

ศตวรรษน้ีมีความสนใจทางดาน ICT มากข้ึน และเมื่อมองมาในหองเรียนเด็กไมคอยมีความรับผิดชอบในการสงงาน และ

นวัตกรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในการดึงดูดนักเรียนในสมัยน้ี ผูวิจัยพบวานักเรียนไมคอยใหความรวมมือในระหวางการจัดการ

เรียนการสอน และมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม คือ การพูดคุยเสียงดัง ชวนเพ่ือนเลนกันขณะท่ีครูสอน ไมทํางานตามท่ี

ไดรับมอบหมาย และไมใหความรวมมือกับการทํากิจกรรมในช้ันเรียน สงผลตอครูผูสอน ทําใหครูผูสอนตองตามงาน หรือ 

เคี่ยวเข็ญใหนํามาสงในหลายๆ ครั้ง และจากพฤติกรรมท่ีไมดีน้ีจะติดเปนพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในภาระงาน

ท่ีนักเรียนไดรับ เกิดภาวการณสะสมงาน ยิ่งมีปริมาณงานมากข้ึนนักเรียนก็จะไมทํา สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม

ผานเกณฑท่ีทางโรงเรียนไดกําหนดไว  

 ดังน้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน จึงเปนหนาท่ีของ

ครูผูสอนโดยตรง เพ่ือไมใหนักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เพราะจะเปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนา

ทางการศึกษาของนักเรียน และเปนคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคในสังคม และในการแกไขปญหาดังกลาวน้ีผูวิจัยจะนํา 
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Application Class Dojo ในการจัดการช้ันเรียน เพ่ือชวยกระตุนและเสริมแรงทางบวกในการสงงานตรงตอเวลาของ

นักเรียนได  โดยวิธีการน้ีอาจจะเปนวิธีการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียน และ

เปนการกระตุนใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนกวาเดิม  

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo 
เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน  

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา                                                                                                                             
ตัวแปรตน ไดแก การเสรมิแรงผานApplication class dojo                                                                     
ตัวแปรตาม ไดแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียน
อนุบาลควนโดน 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการไมสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 
2.เพ่ือศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โดยใชการ
เสรมิแรงเชิงบวกผาน Application Class Dojo 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฎกีารเสริมแรง   

สกินเนอร (Skinner) กลาววา "การเสริมแรง จะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และ

พฤติกรรมของบุคคลสวนใหญ จะเปนพฤติกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติ (Operant Learning) และพยายามเนนวา การ

ตอบสนองตอสิ่งเราใดๆ ของบุคคล สิ่งเราน้ันจะตองมีสิ่งเสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะ

ลดลงเมื่อน้ัน 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรอุมา แจมวิญู (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชเว็บไซต Classdojo.com เพ่ือการจัดการในช้ันเรียนเชิง

บวกและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลวิจัยพบวา จากผลการวิเคราะหขอมูล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษในปลายภาคเรียนท่ี 1 และกลางภาคเรียนท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนเพ่ิมมากข้ึนในท้ังสามหอง โดยเพ่ิมข้ึน 2.26 , 3.43 และ 2.52 ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการเรียน

ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 18.26 เทียบ

เกณฑอยูในระดับดีมาก 

กนกพร ศรีคล้ํา ไดศึกษาพฤติกรรของนักเรียนการไมสงงาน/การบาน วิชา เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน แผนก

บริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 สาขาพาณิชยกรม ในเรื่องการไมสงงาน/การบาน วิชา

เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ลําดับท่ี1 คือ การใหการบานมากเกินไป และ

แบบฝกหัดยากทําไมได โดยคิดจากนักเรียน 89 คน ท่ีเหลือเปนสาเหตุอันดับท่ี 1 และ 2 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

30.34 
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กฤษฎ รุงโรจน (2552:5) ไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โดยการเสริมแรงทางบวก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวก จากการศึกษาวิจัยเรื่องพบวา การใหแรงเสริม

ทางบวกคือ การใหรางวัลและคําชมเชย สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน ท้ัง 3 

คนไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจท่ี  ไดรับรางวัลและคําชมเชยเปนแรงเสริม จึงทําใหมีความกระตือรือรน

ในการทํางานมากข้ึน เพ่ือจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถนําวิธีการน้ีไปใชกบการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคน

อ่ืนๆ ไดตอไป 

ชอทิพย ชัชวาลวิจิตร ไดศึกษาผลการปรับพฤติกรรมการทํางานและความรับผิดชอบในการสงงานวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการเสริมแรงดวยตัวปมการตูน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

กลุมเปาหมายสวนใหญมีความตั้งใจตอการทํางานและสงงานเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 

3.ขอมูลเกี่ยวกับ Application Class Dojo 
 Class Dojo เปนแอพพลิเคช่ันท่ีใชในการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เปนวิธีการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ท่ีมีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินท่ีหลายหลายไดเปนอยางดี รวมถึง
ยังสามารถเพ่ิมผูมีสวนรวมไดมากมาย Application Class Dojo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สมัครเขาใชงานApplication Class Dojo 

 

ภาพท่ี 2 เริ่มตั้งคาหองเรียน (CLASS) เลือก

รูปภาพหองเรยีนตามท่ีตองการ 

 

ภาพท่ี 3 ตั้งคาผูเรียน Student ในข้ันน้ีจะเปนการ

เพ่ิมรายช่ือผูเรียนเขาไปสูรายวิชา 

 

ภาพท่ี 4 ตั้งคาทักษะ Skill ท่ีเราจะเก็บขอมูล ท้ังคาบวก

คะแนนท่ีจะเพ่ิมข้ึนและคาลบคะแนนท่ีมีอยูจะลดลง 

 

ภาพท่ี 5 การใหคะแนนในแตละทักษะท่ีกําหนดไว 

 

ภาพท่ี 6 ผลการปฏิบัติตนของนักเรียนท้ังช้ันเรียนและ

รายบุคคล โดยแสดงเปนกราฟโดนัส 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน ผูวิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชาการกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลควนโดน ตําบลควน

โดน อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หอง โดยมีนักเรียนท้ังหมด 11 คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลควนโดน ตําบล

ควนโดน อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ปการศึกษา 2561  จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยนักเรียนท่ีมี

พฤติกรรม การพูดคุยเสียงดัง ชวนเพ่ือนเลนกันขณะท่ีครูสอน ไมทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย และไมใหความรวมมือกับ

การทํากิจกรรมในช้ันเรียน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย 

2.1 แผนการจัดการเรยีนรู                                                                                                   

1. ศึกษาเน้ือหาวิชาอิสลามศึกษา                                                                                                       

2. ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางแผนการจัดการเรยีนรู                                                  

3. วิเคราะหสาระสําคญัและสมรรถนะประจํารายวิชาอิสลามศึกษา แผนการจดัการเรียนรู ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง นะญิส 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การอาบนํ้าละหมาด 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การละหมาด 

 2.2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการไมสงงาน จํานวน 5 ขอ แบบเรียงลําดับความสําคัญ (Ranking) 

จากอันดับ 1 ถึง 3  

2.3 แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ  มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก  มีความรบัผิดชอบในระดับดี  มี

ความรับผิดชอบในระดับปานกลาง  มีความรับผิดชอบในระดับพอใช และควรปรับปรุง   
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3.ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1 แบงเปน 2 ข้ัน คือ ข้ันเตรียมการทดลอง และข้ันการทดลอง 

3.1 ขั้นเตรียมการทดลอง 

โดยผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
1. ผูวิจัยดําเนินการกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1 จํานวน 5 คน 
2. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสง

งาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
 3. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการเสริมแรงทางบวกผาน Application 

Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา 
 
3.2 ขั้นการทดลอง 

การวิจัยครั้งน้ี ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห ซึ่งในแตละสัปดาหจะใช แผนการจัดการเรียนรู และ

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน  แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ครั้งท่ี 3 

- แผนการจัดการเรียนรู 

- บันทึกพฤติกรรมการสงงานตรงตอเวลา รวมระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 5 สัปดาห โดยแบงระยะเวลาการ

ทดลองออกเปน 3 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้ง 1 เปนการสังเกตพฤติกรรม การขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) 

ครั้งท่ี 2 มีการใชการเสริมแรงทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอ  

ผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําไดถูกตอง และเรียบรอย และใชการใหคะแนนเปนเกณฑ (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห) 

ครั้งท่ี 3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และการใหรางวัล มีเพียงการ

มอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) 

3.3 เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามพฤติกรรมการไมสงงาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การให

คะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

ผลการวิจัย  

วิจัยเรื่องการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยลําดับข้ันตอนตอไปน้ี 

1. ศึกษาพฤติกรรมในการไมสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/1 
 จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานตามกําหนดของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 เพ่ือนําผลการวิจัยมาเก็บเปนขอมูลเพ่ือหาสาเหตุ และนําไปแกไขปญหาในการเรียน

การสอนและเพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสงงานและการบาน โดยใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมจํานวน 

5 ขอ โดยกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลควนโดน จํานวน 5  

คน  โดยสามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี 
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  ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไมสงงาน/การบานตามกําหนดเก่ียวกับการหาสาเหตุท่ีไม
สงงาน และการบานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนกัเรียน 

ลําดับท่ี สาเหตุของการไมสงงาน / การบาน รอยละ 

1. การบานมากเกินไป 80 

2. ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา 46.6 

3. ติดเกม 86.6 

4. เบ่ือหนาย ไมอยากทํา 86.6 

5. เวลานอยเกินไป 46.6 
 
จากตารางท่ี1 แสดงใหเห็นวาการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไมสงงาน / 

การบานตามกําหนด  โดยทําการเรียงลําดับจากสาเหตุท่ีนักเรียนคิดวาเปนสาเหตุท่ีมากท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีนอยท่ีสุด 
ตามลําดับ  1-5  ดังตอไปน้ี ติดเกม คิดเปนรอยละ  86.6  เบ่ือหนาย ไมอยากทําคิดเปนรอยละ 86.6  การบานมาก
เกินไป คิดเปนรอยละ  80.00  ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา คิดเปนรอยละ  46.6 เวลานอยเกินไป คิดเปนรอยละ  46.6  
ตามลําดับ   

2. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานตรงตอเวลาโดยใชการเสริมแรงทางบวกผาน 

Application Class Dojo 

2.1 ผลการบันทึกการสงงาน/การใหคะแนน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการบันทึกการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 1 สังเกตพฤติกรรม การขาดความรับผิดชอบ

ตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) 

 
 

ลําดับ 
 

ชื่อ 
สงงานตาม

กําหนด 

สงงานชากวา

กําหนด 

 

ไมสงงาน คะแนน 

1. เด็กชาย ก    0 

2. เด็กชาย ข    0 

3. เด็กหญิง ค    0 

4. เด็กหญิง ง    0 

5. เด็กหญิง จ    5 

รวม 1 0 4 5 

20 0 80  = 1 

 

จากตารางท่ี 2 สรุปไดวาผลการบันทึกการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 1 สังเกตพฤติกรรมการ

ขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) พบวา สงงานตามกําหนด  มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ไมมี
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นักเรียนสงงานชากวากําหนด นักเรียนไมสงงาน มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 ผลจากคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1 

คะแนน ซึ่งหมายความวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 มีความรับผิดชอบอยูในระดับปรับปรุง  

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ครั้งท่ี 1 นักเรียนสงนอยน่ันนาจะมาจากไมมีการกระตุนท้ัง

การเสริมแรงทางบวก และทางลบจึงทําใหนักเรียนไมใสใจเกียจคราน และไมสงงานท่ีไดรับมอบหมาย จึงทําใหผลของ

ความรับผิดชอบตอภาระงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1  อยูในระดับพอใชเทาน้ัน 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการบันทึกการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 2 มีการใชการเสริมแรง

ทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําได

ถูกตอง และเรียบรอย และใชการใหคะแนนเปนเกณฑ (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห) 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ 
สงงานตาม

กําหนด 

สงงานชากวา

กําหนด 

 

ไมสงงาน คะแนน 

1. เด็กชาย ก    3 

2. เด็กชาย ข    5 

3. เด็กหญิง ค    5 

4. เด็กหญิง ง    3 

5. เด็กหญิง จ    5 

รวม 3 2 0 21 

60 40 0  = 4 

 

จากตารางท่ี 3 สรุปไดวาผลการบันทึกการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 2 มีการใชการเสริมแรง

ทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําได

ถูกตอง และเรียบรอย และใชการใหคะแนนเปนเกณฑ (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห)  พบวานักเรียนสงงานตามกําหนด มี

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนสงงานชากวากําหนด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 และไมมีนักเรียนไมสง

งาน  ผลจากคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4 คะแนน ซึ่งหมายความวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 มีความรับผิดชอบ

อยูในระดับดี 

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ครั้งท่ี 2 น้ัน สาเหตุท่ีนักเรียนสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 น้ันนาจะมาจาก

การใชการเสริมแรงทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนด

ระยะเวลา ทําไดถูกตอง และเรียบรอย และใชการใหคะแนนเปนเกณฑ จึงทําใหผลของความรับผิดชอบตอภาระงาน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 อยูในระดับดีมาก ซึ่งถือวามีการพัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนจากครั้งท่ี 1 อยาง

มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการบันทึกการสงงาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 3  เปนระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และการใหรางวัล มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) 
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ลําดับ 
 

ชื่อ 
สงงานตาม

กําหนด 

สงงานชากวา

กําหนด 

 

ไมสงงาน คะแนน 

1. เด็กชาย ก    5 

2. เด็กชาย ข    5 

3. เด็กหญิง ค    5 

4. เด็กหญิง ง    3 

5. เด็กหญิง จ    5 

รวม 4 1 0 23 

80 20 0  = 5 
 

จากตารางท่ี 4 สรุปไดวาผลการบันทึกการสงงาน การบาน/การใหคะแนน ในครั้งท่ี 3 เปนระยะ ตรวจสอบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และการใหรางวัล มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหตามปกติ (ใชระยะเวลา 1 

สัปดาห)  พบวานักเรียนสงงานตามกําหนด มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนสงงานชากวากําหนด มีจํานวน 1 

คน คิดเปนรอยละ 20  และมีมนัีกเรียนไมสงงาน ผลจากคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับ 5 คะแนน ซึ่งหมายความวานักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 มีความรับผิดชอบอยูในระดับดีมาก 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ครั้งท่ี 3 น้ัน สาเหตุท่ีนักเรียนสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 2 น้ัน

นาจะมาจากความเคยชินและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากท่ีไมเคยสงงาน มาเปนสงชา และสงตามกําหนดระยะเวลา  

จึงทําใหผลของความรับผิดชอบตอภาระงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1  อยูในระดับดีมากซึ่งถือวามีการ

พัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนจากครั้งท่ี 2 อยางมาก 

 

ภาพท่ี 7 แผนภูมิแทงแสดงการสงงานและการไดคะแนนในแตละครัง้ 
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จากตารางท่ี 5 ผลการการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานจํานวน 3 คร้ัง 

รายการ 
แสดงจาํนวนรอยละ 

 สงตามกําหนด สงชากวากําหนด ไมสงงาน 

คร้ังท่ี 1 สังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ

ตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) 
20 0 80 

1 

คร้ังท่ี 2 มีการใชการเสริมแรงทางบวก 

โดยผาน Application Class Dojo และการกลาว

ชมเชย ให ราง วัลตอผู ท่ี ส งงานตามกําหนด

ระยะเวลา ทําไดถูกตอง และเรียบรอย และใชการ

ใหคะแนนเปนเกณฑ  (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห) 

60 40 0 4 

ค ร้ัง ท่ี  3 เปนระยะตรวจสอบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และ

การใหรางวัล     มีเพียงการมอบหมายภาระงาน

ใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) 

80 20 0 
5 

 จากตารางท่ี 5 สรุปไดวากลุมตัวอยางของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 2/1 กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน  

พบวาในครั้งท่ี 3  เปนระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และการใหรางวัล  มีเพียงการ

มอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 5  ซึ่งหมายความวามีความ

รับผิดชอบในระดับท่ีดีมาก โดยผูสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ  80 ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 2 คิดเปน

รอยละ 60 โดยท่ีครั้งท่ี 2 เปนระยะการใชการเสริมแรงทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาว

ชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําไดถูกตอง และเรียบรอย และใชการใหคะแนนเปนเกณฑ        

(ใชระยะเวลา 3 สัปดาห)  คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 4 ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับดี โดยผูท่ีสงงาน

ตามกําหนดคิดเปนรอยละ 60 ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละ 20 โดยท่ีครั้งท่ี 1 เปนการ

สังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 1 ซึ่งหมายความ

วามีความรับผิดชอบอยูในระดับปรับปรุง โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 20 

 จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ัง 3 ครั้งสงผลใหน่ังเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย จนมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดไว 
 

อภิปรายผล 
จากการสรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน / การบานตามกําหนดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน ในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ีพบวาแบบสอบถามเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน ในเรื่องการไมสงงาน / การบานตามกําหนด ได

ทําใหทราบถึงสาเหตุท่ีสําคัญมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุท่ีนอยท่ีสุด ในการไมสงงาน / การบานตามกําหนด คือ ติดเกม เบ่ือ

หนายไมอยากทํา การบานมากเกินไป ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา เวลานอยเกินไป ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ กนกพร       

ศรีคล้ํา ไดศึกษาพฤติกรรของนักเรียนการไมสงงาน/การบาน วิชา เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน แผนกบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 
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2551 โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 สาขาพาณิชยกรม ในเรื่องการไมสงงาน/การบาน วิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน แสดงให

เห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ลําดับท่ี1 คือ การใหการบานมากเกินไป และแบบฝกหัดยากทําไมได โดยคิด

จากนักเรียน 89 คน ท่ีเหลือเปนสาเหตุอันดับท่ี 1 และ 2 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 30.34 

จากการวิจัยพบวานักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนมีความรับผิดชอบตอภาระงานท่ีไดรับ    

มีความกระตือรือรนในการทํางานมากเพราะมีการใชการเสริมแรงทางบวก โดยการกลาวชมเชย การใหรางวัล ข้ึนซึ่งจะ

สอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร  ท่ีวาการเสรมิแรง จะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และพฤติกรรม

ของบุคคลสวนใหญ จะเปนพฤติกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติ (Operant Learning) และพยายามเนนวา การตอบสนอง

ตอสิ่งเราใดๆ ของบุคคล สิ่งเราน้ันจะตองมีสิ่งเสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อ

น้ัน และวิจัยของวิจัยของ กฤษฎ รุงโรจน ไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โดยการเสริมแรงทางบวก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโดยการเสริมแรงทางบวก  เพราะมีการใหแรงเสริมทางบวกคือ การให

รางวัลและกลาวคําชมเชย สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน ท้ัง 3 คนไดเปน

อยางดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรับรางวัลและคําชมเชยเปนแรงเสริม จึงทําใหมีความกระตือรือรนในการ

ทํางานมากข้ึน เพ่ือจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถนําวิธีการน้ีไปใชกบการปรับพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน ม.3/4 

ใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน / การบานตามกําหนด พบวาสาเหตุสวนใหญ    
ท่ีนักเรียนไมทําการบานสงเกิดจากการติดเกม ควรเสนอแนะใหผูปกครองคอยกําชับและเอาใจใสในเรื่องของการบาน
ตางๆสอบถามนักเรียนอยูเสมอหรือ กําหนดระระเวลาในการเลนเกมหรือทําสิ่งอ่ืน  
 2. จากผลการใชการเสริมทางบวกผานApplication Class Dojoเพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา ทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ิมข้ึน สามารถนําวิธีการเหลาน้ีไปปรับใชกับหองอ่ืนๆเพ่ือใหนักเรียน
มีความสนใจในการสงงานมากข้ึน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใช   

ชุดฝกทักษะ เรื่อง  งานและพลังงาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  โรงเรียนสตูลวิทยา 

Study of learning achievement with Commitment to student work in the course of 

additional physics subject  By use skill set Work and Energy story  of students 

Mathayomsuksa 4/3 Satunwittaya School 

ผูวิจัย  โรนาร   ปาลาเร1      Rona  Palare1 
                                                                                               rona_3739@hotmail.com 
         มารีนา   มะหนิ2      Marina   Mani2 

         วิภาดา   พินลา3      Wipada   Phinla3 

         สมสวาท   ลิมานัน4      Somsawart  Limanan4 
   

บทคัดยอ 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความมุงมั่นในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดฝกทักษะ 

เรื่อง  งานและพลังงาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสตูลวิทยา  มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง งานและพลังงานกับผลสัมฤทธ์ิกอน

เรียน 2. เพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานโดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง งานและพลังงาน ในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  1. แผนการจัดการเรียนรู 2. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบสังเกตความมุงมั่นในการทํางาน  

 ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โดยใช

ชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน  มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        

2. ความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน มีความมุงมั่นในการทํางานในระดับมาก 

คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , ความมุงมั่นในการทํางาน 
 

Abstract 
 Study of learning achievement with Commitment to student work in the course of additional 

physics subject  By use skill set Work and Energy story  of students Mathayomsuksa 4/3 Satunwittaya 

School The objectives of the research are as follows 1. To study the learning achievement of the 

Mathayomsuksa 4/3 students using the skill set Work and energy story Higher than before. 2. To study 

the commitment to work by using skill sets Work and energy story  In the course of additional 

physics. Of students in Mathayom 4/3. The tools used in the research were: 1. Learning Management 

Plan 2. Achievement Test  3. Work Observation 

 
1นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร – ฟสิกส  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ   
3อาจารย ดร. สาขาการสอนศิลปะศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
4ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  
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 The results of this research were as follows: 1. The physics learning achievement of 

Mathayomsuksa 4 students was higher than that of the previous one. At the .05 level, the students' 

commitment to working with the skills and work skills A commitment to work at a high level. 

Keywords : Skill Training,  Achievement, Commitment to work 

 

บทนํา 
 วิชาฟสิกสเปนวิชาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดวิชาหน่ึงของวิทยาศาสตร  ศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ  
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน  สามารถคนหาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน  นอกจากน้ีวิชาฟสิกสยัง
เปนพ้ืนฐานของการนําไปประยุกตในวิชาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร  แพทยศาสตร  เปนตน  ตลอดจนกอใหเกิดการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมากมาย  แตจากผลการแขงขันโอลิมปกวิทยาศาสตรพบวา  ประเทศไทยมีจุดออนอยูท่ี
พ้ืนฐานการเรียนการสอนวิชาฟสิกส  อันเปนรากฐานของความสามารถในวิทยาศาสตรแขนงอ่ืน  และสําคัญท่ีสุดตอ
สมรรถภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี  ประเทศไทยพัฒนาดานเทคโนโลยีเองไมไดเพราะไมมีนักฟสิกสประเภทประยุกตท่ีดี
และมีจํานวนมากพอ  สิ่งน้ีเปนเหตุใหญท่ีสุดท่ีตองแกไขโดยเร็ว (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี . 
2543:9) (การพัฒนาสโตรโบสโคปสําหรับทําปฎิบัติการและการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่น . 2549:13)  ดังน้ันใน
การจัดการศึกษาจึงควรมุงเนนการพัฒนาคนใหสมบูรณท้ังรางกาย  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
คุณธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากน้ีการพัฒนาสติปญญาในดานการรูจักคิด
วิเคราะห  ตลอดจนมีความสุขอนามัยท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจใหเปนคนมีความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ  
สามารถปรับตัวใหเขากับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป โดยจะทําการพัฒนาคนทุกคน  ทุกเพศ  เพ่ือใหคนไทยสวนใหญมี
ความสุข  มีเหตุผล  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล “ คิดกวาง  มองไกล  ใฝสูง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ , คณะอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาคนและสังคม 2540: 5) 
 ความมุงมั่นใน การเรียน (Student Engagement) เปนกระบวนการท่ี รวมเอาความตั้งใจความสนใจ การลง
แรงลงใจและความ พยายามของผูเรียนในการใชเวลาทํางานในระหวางการเรียนรูของผูเรียน ทีมีตอ  กิจกรรมการเรียน
ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งและสงผลใหเกิดแรงผลักดันตอ ความตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน ประพฤติดี ตองการประสบ 
ความสําเร็จทางการเรียน ในขณะท่ีกําลังศึกษาอยู และสงผลไปยังความสําเร็จดานหนาท่ีการงานเมื่อสําเร็จ การศึกษา 
ความมุงมั่นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการ เรียนน้ันกอใหเกิดการแสดงความรูสึกและพฤติกรรมของผูเรียนในรูปของความ
ศรัทธา เช่ือมั่น ยอมรับ ความ มุงมั่นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียน จึงเปนประเด็น สําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ศักยภาพ สงผลใหการ เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการวัดความมุงมั่นของผูเรียนสามารถวัดไดจากการเขารวมกิจกรรมท่ี
เสนอไว ในโปรแกรมของโรงเรียน (Natriello,1984) ท้ังน้ีสกินเนอร และ เบลมอนต (Skinner and Belmont :1993) 
ไดกลาวถึงความมุงมั่นในการเรียนไววา “ผูท่ีมีความมุงมั่น ในการเรียน แสดงถึงพฤติกรรมทีไดรับการสนับสนุน ซึ่ง 
เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนท่ีมีความมุงมั่นดานอารมณความรู สึกในเชิงบวก พวกเขาจะเลือกงานท่ีใกลเคียงกับ
ความสามารถของพวกเขาเอง เริ่มทําเมื่อไดรับโอกาส และใชความพยายามและการรวมกําลังกัน เพ่ิมข้ึนในการสนับสนุน
ดานงานการเรียนรู พวกเขาได แสดงความรู สึกในเชิงบวกในระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงความกระตือรือรน ความเบิก
บานใจ ความอยากรู อยากเห็นและความสนใจ ดังน้ัน  การเรียนรู เริ่มตนจากความสนใจและการตั้งใจเรียนจะเปนการ
สรางระเบียบ วินัยในชีวิต ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนใหดีข้ึน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2550 : 92-93) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของความมุงมั่นในการเรียน จึงไดสรางแบบวัดความมุงมั่นใน
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา กระตุนและ   หลอหลอม สรางความรูสึก 
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ตลอดจนเจตคติท่ีเหมาะสม สงผลตอการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาเกิดความมุงมั่นใน 
การเรียนไดมีความสุข สนใจ กระตือรือรนในการเรียน และประสบความสําเร็จในการเรียน (ศศิธรรณะบุตร  และสิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ, (2557): 63-72) 
 และนอกจากน้ีจากการเรียนการสอนในรายวิชา ว30202 วิทยาศาสตรฟสิกสเพ่ิมเติมภาคเรียนท่ี 1 ป 
การศึกษา 2561 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4/3 จํานวน 39 คน ของโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล นักเรียนมี
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ปญหาดานการแกโจทยปญหากลาวคือ ไมสามารถแทนคาตัวแปรเพ่ือหาคาตามท่ีโจทยตองการ และไมสามารถ แกโจทย
ปญหาทางฟสิกสได สังเกตไดจากการทําแบบฝกหัดในหองเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีซึ่งนักเรียนสวนใหญไมสามารถทํา
ไดดวยตัวเอง ในการทําการบานท่ีใหนักเรียนทําก็มักจะลอกมาสง ดังน้ันผูวิจัยจึงคนควาหาวิธีการท่ีจะชวยพัฒนาทักษะ
ดังกลาวใหกับนักเรียน พบวาการใชชุดฝกทักษะจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหา  และสามารถแกโจทยปญหาได
มากยิ่งข้ึน สามารถชวยทบทวนความรูท่ีไดเรียน อีกท้ังยังเปนการฝกความคิดเช่ือมโยงสูตรฟสิกสตางๆ ชวยใหผูเรียน
พัฒนา ความสามารถในการคํานวณประยุกตแกโจทยทางฟสิกสผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน 
ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความมุงมั่นในการทํางานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 ให
ผานเกณฑรอยละ 60 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

                             ตัวแปรตน 

 

 

 

 

 
                                                   ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง งานและ

พลังงานกับผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 ในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม โดยใช

ชุดฝกทักษะเรื่อง  งานและพลังงาน 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. กลุมประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ป  

 การศึกษา 2561 โรงเรยีนสตูลวิทยา จํานวน 8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 260 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช ชุดฝกทักษะ เรื่อง งาน

และพลังงาน 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนกอนและหลัง

เรียน 

 

 

ความมุงมั่นในการทํางาน 

ตัวแปรตาม 

         ตัวแปรตาม 
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  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/3 จํานวน 39 คน โรงเรียนสตลูวิทยา จังหวัดสตูลภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2561 ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ครั้งน้ีมี 3 ชนิด คือ 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 4 แผน รวม
ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ดังน้ี 

1.1 แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 เรื่อง งานและกําลัง 
1.2 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พลังงานกล 
1.3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การอนุรักษพลังงานกล 
1.4 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง เครื่องกล 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน       
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนขอสอบแบบอิงเกณฑ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

3. แบบสังเกตความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและ
พลังงาน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 อันดับ จํานวน 6 ขอ 

 

วิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูศึกษาคนควาสราง
และพัฒนาตามข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี แนวคิด วิธีการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 
ข้ัน 

1.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี  4  ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 ประจําภาคเรียนท่ี 2  

1.3 กําหนดหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยแบงเน้ือหาสาระท้ังหมด  เปน 4 บท 
ดังน้ี 

1.1.1 การจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง งานและกําลัง 
1.1.2 การจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พลังงานกล 
1.1.3 การจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การอนุรักษพลังงานกล 
1.1.4 การจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง เครื่องกล 

1.4 สรางแบบฝกทักษะในแตละเรื่องยอยตามท่ีผูวิจัยศึกษา 
        1.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟสิกสเพ่ิมเติม  เรื่อง งานและพลังงาน ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 4  เปนขอสอบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  
          1.6  แบบสอบถามความมุงมั่นในการทํางาน 

 
ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาคนควา 
การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน จํานวน 4 แผน รวมเวลา 8 ช่ัวโมง ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. ช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางขอตกลงในการเรยีนโดยใชชุดฝกทักษะ 
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศกึษา

คนควาพัฒนาข้ึน 
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3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะท่ีผูศึกษาคนควาทําการสราง
ข้ึน เมื่อสอนจบแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเพ่ือเก็บคะแนนระหวางเรียน และมีการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนแตละกลุม 

4. ทดสอบหลังเรยีนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม และสังเกตความมุงมั่นในการทํางาน
ของนักเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ 

 5. นําคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบยอยของแตละคน ท้ัง 4 แผน คะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการเรียน และคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน มา
วิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู 

6. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนทุก
คน วิเคราะหเพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรยีนรู 

7. นําผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู ในแตละแผน ท้ังหมด 4 แผน มาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหระดับความพึงพอใจ 

 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู 
  ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูล ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
เรื่อง งานและพลังงาน โดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  คะแนนเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ )ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน 

 

วิธีการสอนแบบ 

โดยใชชุดฝกทักษะ 

n คะแนนเตม็ X  S.D. X รอยละ t 

39 20 13.87 1.64 69.35 23.76 

 
 จากตารางท่ี 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง งานและ
พลังงานโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.87 คะแนน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.64 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 69.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางท่ี 2  ความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน เรื่อง  งานและพลังงาน 

ขอ รายการ 
ความมุนมั่นในการทํางาน 

X . S.D. ความหมาย 

1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 2 0 มาก 

2 ตั้งใจและเอาใจใสตอการปฎิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 2.23 0.43 มาก 

3 ทํางานดวยความเพียรพยายาม 2.38 0.49 มาก 

4 รูจักแกปญหาในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค 2 0 มาก 
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5 อดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 2.15 0.49 มาก 

6 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึนดวยตนเอง 2.59 0.49 มาก 

ภาพรวม 2.23 0.32 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวาความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน โดย
ภาพรวมแลวมีความมุงมั่นในการทํางานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการประเมินความมุงมั่นใน
การทํางานของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมี 3 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ดานปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน
ดวยตนเองมีคาเฉลี่ย 2.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 ดานทํางานดวยความเพียรพยายามมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และดานตั้งใจและเอาใจใสตอการปฎิบัติหนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.23 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง งานและพลังงานโดยใช
ชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.64 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 69.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 จึงสรุปไดวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน โดยภาพรวมแลวมีความ
มุงมั่นในการทํางานในระดับมาก  
 

     อภิปรายผล 
 

 การเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความมุงมั่นในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดฝกทักษะ 
เรื่อง  งานและพลังงาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  โรงเรียนสตูลวิทยา มีดังน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง งานและพลังงานโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน         
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.87 คะแนน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.64 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 69.35 
ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน โดยภาพรวมแลวมีความ
มุงมั่นในการทํางานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการประเมินความมุงมั่นในการทํางานของ
นักเรียนอยูในระดับมาก โดยมี 3 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ดานปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึนดวยตนเองมี
คาเฉลี่ย 2.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 ดานทํางานดวยความเพียรพยายามมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และดานตั้งใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 มีคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลําดับ 
 ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “ ผูท่ีมีความมุงมั่น ในการเรียน แสดงถึงพฤติกรรมทีไดรับการสนับสนุน          
ซึ่ง เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนท่ีมีความมุงมั่นดานอารมณความรู สึกในเชิงบวก พวกเขาจะเลือกงานท่ีใกลเคียงกับ
ความสามารถของพวกเขาเอง เริ่มทําเมื่อไดรับโอกาส และใชความพยายามและการรวมกําลังกัน เพ่ิมข้ึนในการสนับสนุน
ดานงานการเรียนรู พวกเขาได แสดงความรู สึกในเชิงบวกในระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงความกระตือรือรน ความเบิก
บานใจ ความอยากรู อยากเห็นและความสนใจ ดังน้ัน  การเรียนรู เริ่มตนจากความสนใจและการตั้งใจเรียนจะเปนการ
สรางระเบียบ วินัยในชีวิต ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนใหดีข้ึน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2550 : 92-93 

 
 
 

[ 72 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1 ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ ในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม เรื่อง งาน
และพลังงาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพสูงดังน้ัน ครูผูสอนท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนรู ในรายวิชาฟสิกส
เพ่ิมเติม เรื่อง งานและพลังงาน สามารถนําไปใชสอนได 
 1.2 ครูสามารถปรับเน้ือหาสาระและสื่อท่ีใชเพ่ือใหเหมาะสมกับระดับช้ันอ่ืนๆ และหลักสูตรสถานศึกษา แลว
จัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะไดทุกระดับช้ัน 
 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีเวลาใหนักเรียนไดใชในแตละข้ันอยางเพียงพอ เพ่ือใหนักเรียนไดฝก
พัฒนาความสามารถดานการคิดแกปญหาไดอยางเต็มท่ี 
 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 2.1 การสอนโดยใชชุดฝกทักษะ เปนวิธีการท่ีสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน ดังน้ันควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะในเน้ือหากลุม
สาระอ่ืนๆ ในชวงช้ันอ่ืนตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยชุดฝกทักษะกับวิธีการสอนอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนประสิทธิภาพของการสอนแบบน้ี 
 2.3 ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยชุดฝกทักษะ ไปประยุกตใชกับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือให
การศึกษาคนความีขอมูลทางเลือกท่ีหลากหลาย 
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การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

STEM Education on the topic Circuit to Enhance Creative Thinking Skills Science of 
Matthayomsuksa 3 Students at Satri Phatthalung School, Muang District Phatthalung. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีมีตอ การคิด
แกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 ท่ีกําลังศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรี
พัทลุง  อ.เมือง จ.พัทลุง จํานวน 48 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  สําหรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใชระยะเวลาในการวิจัย 6 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง วงจรไฟฟา  แบบทดสอบการคิดแกปญหาสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และแบบ
สัมภาษณ สําหรับแบบแผนในการทดลองครั้งน้ี ไดใชการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนมีพัฒนาการดานในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางเรียนการ
จัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เพ่ิมสูงข้ึน 
คําสําคัญ : STEM Education, การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 
 

Abstract 
 This research aimed to study the effect of STEM Education approach on 

science scientific creativity of Matthayomsuksa 3 Students. The study recruited 48 

students who were studying in Matthayomsuksa 3/3 at Satri Phatthalung School, Muang 

District Phatthalung Province, Thailand, in the second semester of the 2018. The sample 

was selected by using the purposive sampling. They were instructed through STEM 

education approach. The duration of research was 6 hours. The research instruments 

consisted of a lesson plan designed based on STEM Education approach learning under 

the topic of circuit, scientific creativity test and interview. The experimental research was  
 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร-ฟสิกส  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2  อาจารย ดร. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระวิทยาศาสตร  โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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conducted using one group via pretest-posttest design. Mean,standard deviation and t-

test dependent group were employed in the data analysis. The results findings were as 

follows: The students’ mean score of the scientific creativity were higher than mean 

score of the pre-test at the statistical significance level of .05 and students who learned 

with STEM Education had increased their creative thinking       

Keywords : STEM Education, creative thinking 

 

                                                       บทนํา 
 ความคิดสรางสรรคนับวาเปนความสามารถท่ีสําคัญอยางหน่ึงของมนุษยซึ่งมีคุณภาพมากกวาความสามารถ 
ดานอ่ืนและเปนปจจัยท่ีจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมความ เจริญกาวหนาของประเทศชาติประเทศใดก็ตามท่ีสามารถ 
แสวงหาพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของ ประชาชนในชาติออกมาใชใหเกิดประโยชนไดมากเทาใดก็ ยิ่งมี
โอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทาน้ัน (อารี พันธมณี, 2557 ,2.) โลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ี รวดเร็ว และ
มีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนการแกปญหา ดวยวิธีการเดิมๆ มักใชไมไดผลจึงจําเปนตองใชความคิด สรางสรรคเขามา
ชวยในการแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ การพัฒนาความคิดสรางสรรคจึงมีความจําเปนสําหรับผูเรียน ทุกคนเพราะ
ความคิดสรางสรรคจะชวยใหมองเห็นโอกาสท่ี จะนําไปสูการคนพบสิ่งใหมการประดิษฐคิดคน และกอใหเกิดนวัตกรรม
ใหมท่ีไมหยุดยั้ง การมีความคิดสรางสรรคจะทําใหผูเรียนแกปญหาตางๆ ท่ีเขามาไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบันทุกอาชีพ
ตองการคนท่ีมีความคิดสรางสรรคเพราะ โลกของการแขงขัน ทําใหตองมีการพัฒนาสิ่งตางๆ     
 STEM Education เปนวิทยาการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการท่ีมีการนําวิทยาศาสตร(Science) ,เทคโนโลยี 
(Techonology), วิศวกรรมศาสตร(Engineering) และ คณิตศาสตร(Mathematics) เขาดวยกันโดยผานการจัดการ
เรียนรูท่ีมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณในชีวิตประจําวัน มี
การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี21 โดยการบูรณาการน้ันจะเนนใชการบูรณาการแบบ Transdisciplinary ซึ่งเปน
การเรียนรู ท่ีใหนักเรียนแกปญหาหรือทําโครงงานท่ีตองประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรท้ังวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเทคโนโลยี ผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process ) (อภิสิทธ ธงไชย, 
2556 )      

จากสภาพท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน โดย
การจัดการเรียนรูดวย STEM Education ของนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และเพ่ือใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการคิด รูจักวิเคราะหแกปญหาโดยเช่ือมโยงประสบการณของตน
ในการแกปญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีสูงข้ึน ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมตอไป  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

 
 
 
 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวทาง  

STEM Education เร่ือง วงจรไฟฟา  

 

ความสามารถในการคดิแกปญหา

อยางสรางสรรค 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เรื่อง วงจรไฟฟา 
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนระหวางเรียนการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางSTEM Education เรื่อง วงจรไฟฟา  
         

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 143 คน จาก 3 หองเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2561 จํานวน 48 คน จาก 
1 หองเรียน ซึ่งไดรับการเลือกอยางเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย   

1. แผนการจดัการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เรื่องวงจรไฟฟา มีแผนการจดัการ 
เรียนรูท้ังหมด 2 แผน รวม 6 ช่ัวโมง ตัวอยางแผนการจดัการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง วงจรไฟฟา มีการบูรณาการ STEM 
Education ดังน้ี 

 S : การเรียนเน้ือหา เรื่อง วงจรไฟฟาและการตอวงจรไฟฟา     
  T : สืบคน แนวคิดและขอมลูเก่ียวช้ินงานอันนําไปสูสิ่งประดิษฐ    
  E : การออกแบบสรางช้ินงานท่ีนําความรูเรื่องวงจรไฟฟามาปรับใช    
  M : การคํานวณหาคาความตางศกัย กระแสไฟฟา และคาความตานทาน   
โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรู 2 แบบ ไดแก  
  แบบ 1 แผนจัดการเรียนรูรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E ประกอบดวย 5 ข้ัน (สสวท. 
อางถึงใน ชัยชนม   หลักทอง, 2556) ดังน้ี 
    - ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) ครู นําอุปกรณตางๆในวงจรไฟฟาให
ศึกษาไดแกแหลงกําเนิดไฟฟา หลอดไฟ สวิตซ และสายไฟ ใหนักเรยีนยกตัวอยางแหลงกําเนิดไฟฟาพรอมท้ังครูอธิบาย
สัญลักษณตางๆของอุปกรณในวงจรไฟฟาใหนักเรียนทราบ 
    - ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) นักเรียนวาดภาพวงจรไฟฟาในความคิด
ของนักเรียนท่ีนักเรียนคดิวาจะทําใหหลอดไฟติดไดโดยใหนักเรียนศกึษาเน้ือหาจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร  
    - ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ครู และนักเรยีนรวมกันวิเคราะหวา
วงจรไฟของรถยนตท่ีตอวงจรไฟฟาถูกตอง วาตอวงจรไฟฟาแบบใดบางทําไมหลอดไฟถึงติดตาขอกําหนด 
    - ข้ันขยายความรู (Elaboration) นักเรียนสามารถนาความรูไปใชในการตอ
วงจรไฟฟา เชน ถาเราตองการตอหลอดไฟหรืออุปกรณไฟฟา เราตองสังเกตคาความตางศักยตกครอมของหลอดไฟวามี
คาก่ีโวลตเพ่ือท่ีจะเลือกใชแหลงกําเนิดไฟฟาไดถูกตอง 
    - ข้ันประเมิน (Evaluation) ครูใหนักเรียนสรุปความรูท่ีไดโดยทําแบบทดสอบ 
เรื่อง วงจรไฟฟา 
  แบบ 2 แผนจัดการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวยองคประกอบ 6 ข้ัน 
(NRC, 2012 : อางถึงใน สสวท., 2557: ออนไลน) ดังน้ี     

          -ระบุปญหา (Problem Identification) นักเรียนดูวีดิโอ เรือ่ง AI เทคโนโลยี “ปญญาประดิษฐ”และ
พูดถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน    
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  -รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหา (Related Information Search) ครูกําหนด 

กรอบแนวคิดเพ่ือใหนักเรียนใชเปนแนวทางในการแกปญหาและนักเรียนศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากหองสมุด

หรือทางสื่ออินเทอรเน็ต   

  -ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) นักเรียนแตละคนออกแบบสิ่งประดิษฐตามความคิด 

ของตนเอง พรอมท้ังระบุแนวคิดทาง STEM พรอมบอกอุปกรณและวิธีการทํา 

           -วางแผนและดําเนินการแกปญหา (Planning and Development) นักเรียนรวมกันวางแผนการ 

ดําเนินงาน เชน กําหนดข้ันตอนการทํางาน การเลือกใชวัสด ุอุปกรณ งบประมาณ ฯลฯ เปนตน   

            -ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and 

Design  

Improvement) นักเรียนแตละกลุมนําขอเสนอแนะจากเพ่ือน ๆ ตางกลุม มาปรับปรุงชิ้นงานตอไป   

 -นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือช้ินงาน (Presentation) นักเรียนและครูรวมกันจัดนิทรรศการ
เพ่ือใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานท่ีสรางสรรคข้ึน และเปดโอกาสใหเพ่ือนตางกลุมเขามาชมผลงาน 
 2. แบบทดสอบวัดการคดิแกปญหาอยางสรางสรรคจํานวน 6 ขอ เปนขอสอบแบบอัตนัยใชแบบทดสอบชุด

เดียวกันวัดกอนและหลังเรียน 

 3. แบบประเมินช้ินงาน เรื่อง วงจรไฟฟา 
 4. แบบสัมภาษณ 
 งานวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลวิจัยโดยใชเครื่องมือเชิงปริมาณ และเครื่องมือเชิงคุณภาพรวมดวยและทําการ ศึกษา
กลุมตัวอยางเดียววัดกอน-หลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ดังน้ี 
  1. ทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
  2. ดําเนินการจดัการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education กับกลุมตัวอยาง 
  3. ทําการประเมินพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคหลังเรียนโดยการตรวจใหคะแนนช้ินงาน
สิ่งประดิษฐจากการออกแบบ และสรางช้ินงานข้ึนมา กลุมละ 1 ช้ิน 
   4. สัมภาษณนักเรยีนหลังจากสรางช้ินงานดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางโดยการบันทึกขอมูลใน
เครื่องบันทึกเสียงและในแบบบันทึกของครูผูสอน 
  5. ทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคชุดเดียวกับกอนเรียน 
  6. นําคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบ และคะแนนจากแบบประเมิน ช้ินงานไปวิเคราะหผลหา
คาสถิติและนําขอมลูในเครื่องบันทึกเสียงและแบบบันทึกครผููสอนท่ีไดจากนักเรียนมาวิเคราะหขอมลูเชิงเน้ือหา 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมลูดังน้ี 
  1. วิเคราะหขอมลูพัฒนาการดานการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางเรียนโดยใชสถิติรอยละ 
  2. วิเคราะหขอมลูคะแนนการแกปญหาอยางคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง
เรียนโดยใชสถิติคาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test Dependent 
  3. วิเคราะหขอมลูเชิงเน้ือหา (content analysis)จากขอมูลในเครือ่งบันทึกเสียงท่ีใชในการ
สัมภาษณนักเรียนและแบบจดบันทึกของครูผูสอนหลังจากการสรางช้ินงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา 
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  1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education มีความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดแกปญหาอยางคิดสรางสรรคระหวางเรียนการจัดการเรียนรูตาม

แนวทาง STEM Education เพ่ิมสูงข้ึนโดยพบวานักเรียนมีคะแนนในการสรางช้ินงานสิ่งประดิษฐ คิดเปนรอยละ 85.5 

นั ก เ รี ยนมี พัฒนาการ ในการคิ ด แก ปญหาอย า งส ร า งส ร า งส ร รค ร ะหว า ง เ รี ยน เ พ่ิ ม สู ง ข้ึ น ใน เ ชิ งบวก                

 นอกจากน้ียังพบวานักเรียนสามารถพัฒนาในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานความคิดริเริ่มไดดีท่ีสุด 

รองลงมาคือความคิดคลองแคลว ความคิดละเอียดลออ และความคิดยืดหยุน ตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลเชิง

เน้ือหา พบวานักเรียนมีความคิดริเริ่มสามารถแกปญหาตางๆได โดยคํานึงถึงคุณสมบัติท่ีนํามาสู ช้ินงานไดอยาง

สมเหตุสมผล และสามารถปรับปรุงช้ินงานใหดีข้ึนได ดังบทสัมภาษณและการจดบันทึกของครูผูสอน ดังน้ี สาเหตุและแรง

บันดาลใจในการสรางช้ินงานแตละช้ิน เพราะสามารถนําเอาช้ินน้ันมาใชประโยชนได สามารถทําไดงาย และใชอุปกรณท่ี

เหลือใชมาทําช้ินงาน ซึ่งในการทําช้ินงานก็มีปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเก่ียวกับการตอวงจรไฟฟาซึ่งตองใชทักษะในการ

คํานวณ การตอวงจรไฟฟาท่ีผิดแบบทําใหงานมีอุปสรรคมากยิ่งข้ึนแตทุกอยางก็สามารถแกปญหาได จากการให

ผูปกครองชวยเหลือหรือการลองตอวงจรใหม การทําช้ินงานในครั้งน้ีนักเรียนไดตั้งความรูในการแกปญหา การทดลองตอ

วงจรไฟฟาท่ีสามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ความสามัคคีในการทํางาน เปนตน 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยดังกลาวขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้   
1. หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เรื่อง วงจรไฟฟา นักเรียน 

มีคะแนนในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท้ังน้ีเน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนรูตาม
แนวทาง STEM Education ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเปนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  มี 6 ข้ันตอน 
การจัดการเรียนรู ไดแก 1.ระบุปญหา(Problem Identification)  2.รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา
(Related Information Search)  3.ออกแบบวิธีการแกปญหา(Solution Design) 4.วางแผนและดําเนินการแกปญหา 
(Planning and Development)  5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือช้ินงาน(Testing, 
Evaluation and Design Improvement)  6.นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือช้ินงาน(Presentation) 
(NRC อางถึงใน สสวท., 2557) จากข้ันการจัดการเรียนรูดังกลาวกิจกรรมในแตละข้ันจัดสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
คิดสรางสรรคท้ัง 4 ดาน โดยนักเรียนไดฝกออกแบบและทําสิ่งท่ีแปลกใหมโดยมีรางวัลเปนตัวกระตุน และการจัดการ
เรียนการสอนอยูในบรรยากาศท่ีไมกดดัน ยึดความสนใจของ ผูเรียนเปนหลัก ไมปดก้ันความคิดของนักเรียน เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดหลายๆ แบบ หลายๆ ทาง ซึ่งสอดคลองกับ อารี พันธมณี (2557, 121) ท่ีกลาววา 
บรรยากาศท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรคไดแก บรรยากาศท่ีเต็มไปดวยการยอมรับ และกระตุนใหแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ และศึกษาคนควา ดวยตนเองยอมเปนหองเรียนท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค
ของเด็ก อีกท้ังกิจกรรมน้ีเปนกระบวนการเรียนรูท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูตามสภาพจริง ลงมือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ไดระดมความคิดจินตนาการ เลือกแบบท่ีดีและเหมาะสม
ท่ีสุดตลอดจนการปรับปรุงช้ินงาน ผูเรียนไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง ทําใหผู เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู            

การทดสอบ 
 

 
S.D. 

 

 

 

 
t 

Sig. 

(1-tailed) 

กอนเรียน 3.79 0.99 
5.36 1.31 28.42 0.0000 

หลังเรียน 9.16 1.00 

[ 78 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) อธิบายวา STEM Education คือ 
แนวทางจัดการศึกษาท่ีบูรณาการใน 4  สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร 
โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังพัฒนากระบวนการหรือ ผลผลิตใหมๆท่ีเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน 2. นักเรียนมีพัฒนาในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางเรียนการจัดการเรียนรูตาม
แนวทาง STEM Education เพ่ิมสูงข้ึนและนักเรียนสามารถสรางช้ินงานระหวางเรียนข้ึนมาเพ่ือวัดการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคได ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education ซึ่งสอดคลองกับ อภิสิทธ ธงไชย(2556, 
15-18.) กลาววา STEM Education คือ การออกแบบ (Design) แผน (Planning) การแกปญหา (Problem Solving )  
การใชความรูจากศาสตรตางๆมาสรางสรรคภายใตขอจํากัดหรือเง่ือนไข (Constraints and criteria ) กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design process) โดยเช่ือมโยงกับโลกความเปนจริง ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ภัสสร ติดมา และคณะ (2558) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เรื่องระบบของ
รางกายมนุษย เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ควรจัดการเรียนรูท่ีวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนจากการสัมภาษณเพ่ิมเติม 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
  1. ในการจัดกิจกรรม STEM Education ทุกครั้ง ครูผูสอนควรวางแผนและเตรียมตัวลวงหนาในการ
เตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมกอนการจัดการเรียนรู 
  2. เวลาท่ีจัดกิจกรรมนอยเกินไป ครูผูสอนควรปรับเวลาใหในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  ควรมีสงเสริมหรือพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคเปน
ตน และตรวจสอบความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

พรทิพย ศิริภัทราชัย. (2556). “STEM Education กับ การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21”. วารสาร 

         วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 33(2), 50-55. 

ภัสสร ติดมา ,มลิวรรณ นาคขุนทด และสิรินภา กิจเก้ือกูล.  (2558). “การจัดการเรียนรูตามแนวทาง   

 STEM Education เรื่ องระบบของร างกายมนุษย  เ พ่ือส ง เสริมความคิดสร างสรรค 

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2”, วารสารราชพฤกษ. 13 (3), 71-76. 

อภิสิทธิ์ ธงไชย. (2556). “เทคโนโลยีและวิศวกรรมคือ อะไรในสะเต็มศึกษา”. นิตยสาร สสวท. 

          42 (185), 35-37. 

อับดุลยามีน หะยีขาเดร. (2560). ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ 

          ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และความพึงพอใจตอการจัดการ 

          เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปตตานี 
อารี พันธมณี. (2557). ฝกใหคิดเปน คิดใหสรางสรรค. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

[ 79 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ในรายวิชาสังคมศึกษา                    

ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8                                                

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

The Creation a Student to be a Thinker through the Process of Playing to Learn in 

Social Studies for the Students in Matayom 2/8 at Hatyaiwittayalai School, Songkhla 

 

ผูวิจัย สดุารตัน แกวเพ็ง1        Sudarat Kaewpeng1   

                      Sudarat5051@hotmail.com 

       มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ2         Montana Pipatpen 2 

       ปนิตา ลือขจร3        Panita Luekachorn3 

 

บทคัดยอ 

วิจัยเรื่องการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
กระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 และ
เพ่ือวิเคราะหผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8  ผูให
ขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน  50 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย     
1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 3) แบบสังเกตทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิด
ผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู และวิเคราะหขอมูลผานสถิติท่ีใช คือ 1) คาเฉลี่ย 2) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสูตร t-test (Dependent Samples) ซึ่งผลการวิจัยพบวากระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผาน
กระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ข้ันท่ี 1  ครูผูสราง “ความทาทาย” ผานการคิด วางแผนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้ันท่ี 2 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางมิติสัมพันธในหองเรียน ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนน
การคิดวิเคราะหใหเปนเปาหมายหลักของการเรียนรู และผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู พบวา
นักเรียนมทัีกษะ กระบวนการของการเปนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู  อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีทักษะ 
กระบวนการของการเปนนักคิดอันดับแรก คือ นักเรียนเกิดการสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถคิดนอกกรอบในเชิง
สรางสรรค ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.78 

คําสําคัญ: การเลนเพ่ือการเรียนรู, ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
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Abstract 

Research “the Creation a Student to be a Thinker through the Process of Playing to Learn in 

Social Studies for the Students in Matayom 2/8 at Hatyaiwittayalai School, Songkhla”. The purposes 

of this research are to analyze the process of the creation a student to be a thinker through the 

process of playing to learn in the student context in Matayom 2/8 and analyze the result of analysis 

through this process for this classroom. Providers of important data used in this research were 

Matayom 2/8 students at Hatyaiwittayalai School, Songkhla  who were studying in the first semester 

of the academic year 2018, the number of 50 people. The research instruments consisted of 1) Plans 

learning management 2) Analytical thinking skills test 3) Observation skills process of thinking through 

play process for learning statistics used standard deviation 3) Statistics for hypothesis testing using the 

t-test (Dependent Samples). The results of the research found that the process of creating students, 

thinker through the process of playing for learning Step 1, The creator of the “challenge” plan for 

design teaching activities Step 2, Teaching activities that create dimension in the classroom Step, 3 

Teaching and Learning activities focus on analytical thinking as a goal. And the process of thinking skill 

to be the thinker through the process of playing to learn was the highest level. The first of this 

process was the students which were from creation of knowledge by self, and they could creatively 

think outside the box. The average was 4.78. 

Keywords :  Playing to learn, Ability to analyze 

บทนํา 

จากบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย นักเรียนสวนใหญมีความรู

ความสามารถ มีความพรอมในการเรียนรู แตการเรียนรูไดถูกยึดโยงกับตําราเรียน ภายในกรอบของหองเรียนการทองจํา

หนังสือเพ่ือใหไดคะแนนสูงในการสอบเลื่อนข้ันตอไป เปนการเรียนรูท่ีไมไดสรางความหมายใหแกนักเรียน นักเรียนไมได

แสดงศักยภาพ ไมไดมีพ้ืนท่ีของการแสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห การกลาแสดงออก การมี สวนรวมในการเรียน 

และนักเรียนมองวาไมสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอหรือการ

ประกอบอาชีพในอนาคต หากเปรียบเทียบกับรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ีนักเรียนมองวาวิชาเหลาน้ีสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชนในการศึกษาตอ และสามารถสรางความกาวหนาใหแกตนเองได กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมมีเปาหมายหลักในการสรางพ้ืนฐานการแสดงความคิดในเชิงสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

เช่ือและการยอมรับสิ่งตางๆภายใตกรอบของหลักเหตุผล รวมท้ังสามารถนําองคความรูท่ีไดศึกษาในหองเรียนไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551) ซึ่งการสรางนักเรียนใหตรงตาม

เปาหมายขางตน ตองเริ่มตนจากครูในการสรางพ้ืนท่ีเล็กๆ อยางพ้ืนท่ีในหองเรียน เปนจุดประกายสูพ้ืนท่ีท่ีกวางข้ึน เปน

การเปดโลกทัศนของนักเรียน ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีครูเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา 

เปนผูจุดประกายทางความคิดของนักเรียนใหนักเรียนเกิดความกลาในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง การรูจักคิด

นอกกรอบในเชิงสรางสรรค การคิดท่ีหลากหลาย เปนตน  อันสอดคลองกับแนวคิดของกลุมพลเรียนท่ีสรางพ้ืนท่ีใหครูได

สรางสรรคเทคนิค วิธีการสอน ใหครูมีความกลา และทาทายท่ีจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคม เปนการยึดหลักของ
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การมีสวนรวมในการเรียนรู การสรางพ้ืนท่ีของการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การใหนักเรียนไดเรียนรูในมุมมองท่ี

แปลกใหม พ้ืนท่ีน้ีจึงเปนเสมือนพ้ืนท่ีกลางของการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีหลากหลายระหวางผูท่ีทํางานสอนดวยกัน 

(อรรถพล ประภาสโนบล, 2560) การจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู มีความเช่ือมโยงกับบริบทของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 กับเปาหมายหลักของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีทําใหผูเรียนมีการ

เรียนรูอยางมีความหมายท่ีเปนการประสาน เช่ือมโยงระหวางการเรียนรู (Learning) ความสนุกสนาน (Fun) และการมี

สวนรวม (Engagement) (สกุล สุขศิริ, 2550, หนา 5) ซึ่งมีลักษณะของการนําเน้ือหาในเชิงวิชาการมาบูรณาการในเกมท่ี

กระตุนเราความสนใจใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห การวิพากษณวิจารณ การเปดกวางทางความคิด การ

แสดงทัศนะของตนเอง การเปดมุมมอง การลงมือปฏิบัติ เปนการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) อันเกิดจาก

การเรียนรูของนักเรียน การสรางกรอบความคิด เกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายไมใชการยัดเยียดเน้ือหาใหนักเรียนทองจํา

เพ่ือสอบ อนสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญา (Cognitive-Developmental Theory) เนนท่ีเน้ือหาการ

เลน ท่ีนําไปสูพัฒนาการทางดานสติปญญา ซึ่ง Pieget กลาววาการเลน จะทําใหเกิดทักษะและประสบการณท่ีจะทําให

เกิดพัฒนาความรูใหมไดและ Sutton Smith ท่ีกลาววาการเลนจะชวยพัฒนาความยืดหยุน และเพ่ิมทักษะในการ

แกปญหาได (สุภัตรา วงควัง, 2557) การใชเกมเพ่ือสรางความสนุกสนาน  ความตื่นตัว สามารถดึงดูดความสนใจของ

นักเรียน สอดคลองกับชวงวัยของนักเรียน นักเรียนเกิดความสนใจไปพรอมกับการเรียนรูท่ีสามารถสรางความหมายใหแก

ตนเอง พรอมกับชวยสรางความเขาในบทเรียนไดงายข้ึน เปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูสามารถสื่อสารกับนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการเรียนรู เปนการสรางทักษะทางสังคมใหเกิดข้ึนแกนักเรียน การเขาใจผูอ่ืน การ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ การรูจักปรับตัว ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง การปรับเปลี่ยนความแปลกแยกเพ่ือสรางความ

กลมกลืน อันเปนพ้ืนฐานของการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ซึ่งท้ังสามองคประกอบไดสรางความหมายของคําวา 

“หองเรียนมีชีวิต” อยางแทจริง เปนการเรียนรูท่ีนักเรียนสามารถแสดงศักยภาพทางความคิดไดอยางเต็มท่ี ใหหองเรียน

เปรียบเสมือนจุดเริ่มตนของการสรางความคิด การสรางสรรค  เปนลักษณะของการศึกษาท่ีผลักดันใหเปนบุคคลแหงการ

เรียนรู มีทักษะ ประสบการณ  ตอยอดความรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ทักษะการคิดวิเคราะหและการเรียนรูผานการเลน

ดังกลาวมีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการ

เรียนรู เพ่ือสรางความสามารถดานการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 ในรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหกระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/8 

2. เพ่ือวิเคราะหผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/8 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน   

   

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

         1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู จํานวน 9 แผน หนวยท่ี 

3 ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา 

           1.1 วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูผาน

กระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา สื่อ กิจกรรม และข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู แลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  
 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 

      2.1 การหาดัชนีความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และ

การหาคาดัชนีความสอดคลองคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)                    
 

3. แบบสังเกตทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู 

      3.1 หาคุณภาพแบบสังเกตทักษะ กระบวนการกระบวนการของการเปนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือ

การเรียนรูโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจ (Reliability) โดยใช

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach, 1970, 161) 

  

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. การวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 ท่ีจัดการเรียนรูโดย

ใชรูปแบบกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หนวยท่ี 3 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา โดยการวิเคราะหแบบทดสอบแบบที t-test  (Dependent  Sample) 

  2. วิเคราะหแบบสังเกตทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระ

ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยท่ี 3 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา โดยการ

วิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผูวิจัยอภิปรายจากขอ

คนพบในการวิจัย ดังน้ี  

  1. กระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการไดดังน้ี  
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   ข้ันท่ี 1  ครูผูสราง “ความทาทาย” ผานการคิด วางแผนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียน            

การสอน โดยครูผูสอนตองเปนนักตั้งคําถาม กําหนดปญหา กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู  เกิดขอสงสัย             

เกิดแรงจูงใจและความตื่นตัวตอการเรียนรู อันนําไปสูการเรียนรู สืบคนหาความรูดวยตนเอง เปนการสรางองคความรูโดย

ครูผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ช้ีแนะ แตกระบวนการเรียนรูตางๆ นักเรียนเปนผูดําเนินการท้ังสิ้น  การเรียนรูท่ีครูออกแบบ

เกมหรือกิจกรรมท่ีเขยาความคิด ความเช่ือเดิมของนักเรียน การสรางพ้ืนท่ีของการแลกเปลี่ยน การเรียนรูอยาง

หลากหลาย เปนลักษณะการเรียนรูแบบ “Play and Learn” 
  
   ข้ันท่ี 2 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางมิติสัมพันธในหองเรียน โดยครูผูสอนออกแบบเกมหรือ

กิจกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม (Engagement) การแสดงความคิดเห็น   การวิพากษ การคิด

วิเคราะหรวมกัน การเรียนรูความแตกตางเพ่ือหาความผสมกลมกลืน หาขอสรุปรวมกัน และสรางทักษะพ้ืนฐานของการ

อยูรวมกันตามเปาประสงคของการเรียนในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนการคิดวิเคราะหใหเปนเปาหมายหลักของการเรียนรู

กระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู มุงสรางทักษะการคิดวิเคราะห การใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

เกิดทักษะการคิดข้ันสูง การคิดท่ีมีความหลากหลาย การคิดในเชิงสรางสรรค ไมใชการทองจํา เพ่ือนําไปสอบ แตเปน

ลักษณะของการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากนักเรียนเอง กลายเปนความรูท่ีคงทน และสามารถเปนฐานความรูเดิมเพ่ือเช่ือมโยง

ในการเรียนรูตอไป 

            2. วิเคราะหผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/8 พบวานักเรียนมีคาเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการ

วิเคราะหแบบสังเกตทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิด พบวาทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดผาน

กระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยท่ี 3 เรื่อง 

ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดในอันดับแรก คือ นักเรียนเกิด

การสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถคิดนอกกรอบในเชิงสรางสรรค ไดคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.78 รองลงมาได

คาเฉลี่ยเทากัน คือ นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการวางแผนในการทํางานกลุม  นักเรียนสามารถสรุปองคความรู จับ

ประเด็นสําคัญจากบทเรียน นักเรียนเกิดทักษะการตั้งคําถาม การเปดกวางทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดรวมกัน และนักเรียนเกิดความกระตือรือรน 

และตื่นตัวในการเรียนรู ไดคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.67 โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

  2.1 นักเรียนเกิดการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูกําหนดปญหาหรือสถานการณผานเกม

หรือกิจกรรม ใหนักเรียนคิดวิเคราะห ออกแบบ สรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) อยางท่ีครูใหกรณีศึกษา

เก่ียวของกับลักษณะภูมิอากาศ ใหนักเรียนออกแบบการแตงกายท่ีมีความสอดคลองกับลักษณะภูมิอากาศ และใหวาด

ภาพประกอบ ซึ่งนักเรียนในแตละกลุมมีการคิด ออกแบบการแตงกายใหสอดคลองกับภูมิอากาศอยางสรางสรรค 

แตกตางกันในแตละกลุม สรางองคความรูท่ี แปลกใหม สรางความหมายของบทเรียนดวยตนเอง ซึ่งเกิดจากการระดม

สมองของนักเรียน และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สงผลใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ดังบท

สัมภาษณของด.ญ. ธัญญมน บุญศรี นักเรียนระดับช้ันม.2/8 ท่ีวา 
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      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

  “ มีความสุข สนุกกับการเรียน เกิดแรงจูงในการเรียน และมีเกมหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะ

ทางการคิด มีผลงานของกลุม เปนการสรุปความเขาใจไปในตัว ”  

 2.2 นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการวางแผนในการทํางานกลุม โดยครูออกแบบเกมหรือกิจกรรมท่ีให

นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม การรวมแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางความคิด วิพากษ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน การปฏิสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนการสรางทักษะทางสังคมใหเกิดข้ึน  การเขาใจผูอ่ืน การปรับตัวและการ

ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางผสานสูความกลมกลืน อันเปนเปาหมายหลักของการเรียนในสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ซึ่งในการออกแบบเกมหรือกิจกรรมครูมุงใหนักเรียนทํางานกลุม นักเรียนมีความสุขในการทํางานรวมกับ

เพ่ือนในกลุม ดังบทสัมภาษณของด.ญ. ศุภิสรา พัฒโน นักเรียนระดับช้ันม.2/8 ท่ีวา  

   “ การทํางานกลุม ครูใหทําเกือบทุกคาบ ทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีมมากขึ้น เสริมสราง

ความรูเพ่ิมเติมจากหัวขอท่ีไดทํา ” 

  2.3 นักเรียนสามารถสรุปองคความรู จับประเด็นสําคัญจากบทเรียน โดยครูใหนักเรียนสรุปองค

ความรูผานการถามตอบ การทําแบบฝกหัด และการท่ีครูสอดแทรกเน้ือหาของบทเรียนไวในเกมหรือกิจกรรม ซึ่งครูมีการ

สรางเกม สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเชิงวิชาการไปพรอมกับการเลน เน่ืองจากเกมหรือกิจกรรมท่ีครูออกแบบ 

นักเรียนไดมีสวนรวมในการ เรียนรูอยางท่ัวถึง การไดปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถรับรูถึงเปาหมายสําคัญของบทเรียน 

สรุปองคความรูไดอยางชัดเจน ดังบทสัมภาษณ ด.ญ. พีรดา ตั้งสกุลเจริญพิพัฒน นักเรียนระดับช้ันม.2/8 ท่ีวา 

  “ มีความสนุกไปกับการเรียน มีความสุขท่ีไดเรียน และครูมีเกมใหเลนสม่ําเสมอ ทําให

เพลิดเพลินไปดวยและไดรับความรูไปดวย เปนการสรุปบทเรียนผานเกมท่ีครูสรางขึ้น ” 

 2.4 นักเรียนเกิดทักษะการตั้งคําถาม โดยครูมีทักษะการถามตอบระหวางครูกับนักเรียน ระหวาง

นักเรียนดวยกัน การเปดกวางทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การท่ีนักเรียนไดเลนเกมหรือทํา

กิจกรรมไดแสดงศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคลออกมาอยางเต็มท่ี นักเรียนตางนําศักยภาพของตนเองออกมาเพ่ือ

สรางสรรคผลงานของกลุม ทาทายความคิดของตนเอง เปนการเรียนท่ีนักเรียนไดเกิดกระบวนการทางความคิด โดยครูมี

การตั้งคําถามอยางเปดกวางใหนักเรียนรวมกันคิด นักเรียนเกิดการตั้งคําถามจากท่ีกลุมเพ่ือนนําเสนอในหลากหลาย

ประเด็น ทําใหบรรยากาศในหองเรียนมีความอิสระ 

 2.5 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดรวมกัน การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเปน

ลักษณะของการระดมสมอง (Brainstorming) ท่ีครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน การถายทอดความคิดของตนเองให

ผูอ่ืนไดรับรู เพ่ือสรางองคความรูใหม ท่ีเกิดจากการผสมผสานทางความคิด จนกลายเปนองคความรูท่ีดีและเหมาะสมกับ

เกมหรือกิจกรรมท่ีครูกําหนดข้ึน นักเรียนไดรวมกันแสดงศักยภาพของตนเอง  ดังบทสัมภาษณ ด.ญ. พีรดา ตั้งสกุลเจริญ

พิพัฒน นักเรียนระดับช้ันม.2/8 ท่ีวา 

  “ การเรียนท่ีนักเรียนไดรวมกันคิดผานเกมหรือกิจกรรม กอใหเกิดทักษะ การทํางานเปนกลุม 

และยังกอใหเกิดความสามัคคีในการทํางานรวมกัน ” 

 2.6 นักเรียนมีความกระตือรือรน และตื่นตัวในการเรียนรู โดยในการจัดการเรียนการสอนท่ีสราง

ความทาทายใหแกนักเรียน นักเรียนใหความรวมมือ มีสวนรวมในการทํากิจกรรม สามารถคิดวิเคราะห สรางสรรค 

แกปญหาจากเกมหรือกิจกรรม สรางบรรยากาศของหองเรียนมีชีวิตไดอยางแทจริง ทําใหหองเรียนเสมือนจุดประกายของ

องคความรู นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียน การตอบคําถาม การเลนเกมหรือทํากิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบคําถามไดถูกตอง แสดงความคิดผานรูปแบบแผนผังความคิดไดอยางสอดคลองเช่ือมโยง เปนตน ดังบท

สัมภาษณ ด.ญ. ณัฐณิชา เตชะกุล นักเรียนระดับช้ันม.2/8 ท่ีวา 
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      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

  “ หนูรูสึกสนุกกับการเรียนในทุกคาบ ครูทําใหวิชาท่ีดูยากและนาเบ่ือ กลายเปนวิชาท่ีนาเรียน

สนุกสนาน รูสึกอยากเรียนในทุกคาบ มักมีเกมสนุกๆใหเลนเสมอ เปนสิ่งท่ีทําใหหนูชอบวิชานี้ การใชเกมชวยพัฒนา

สมอง การคิด และการทํางานกลุมไดดีมาก ” 

อภิปรายผล 

 1. วิเคราะหกระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู โดยใชแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระภูมิศาสตร หนวยท่ี 3 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา  ซึ่งสามารถ

วิเคราะหกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับบทบาทของครูผูสอนท่ีออกแบบเกมหรือกิจกรรมท่ีสราง

ความทาทายใหนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ไมใชการ

บรรยายผานครูเทาน้ัน การสรางมิติสัมพันธ สัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักเรียน เกิดทักษะกระบวนการกลุม การวางแผนใน

การทํางาน และการสรางทักษะการคิดวิเคราะห และการใชเหตุผล  
 

 2. วิเคราะหผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/8 พบวานักเรียนมีคาเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชรูปแบบกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระภูมิศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหนวยท่ี 3 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลดาวัลย แยมครวญ และศุภกฤษฏิ์          

นิวัฒนากูล (2560) ศึกษาเรื่องการใชเกมเพ่ือการเรียนรูสําหรับสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยกลุมทดลองท่ีเรียนแบบปกติรวมกับเกมเพ่ือการเรียนรู  มีทักษะ กระบวนการทาง

คณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในทุกทักษะ กระบวนการ และใช

แบบสังเกตทักษะ กระบวนการของการเปนนักเรียนนักคิด พบวาทักษะ กระบวนการของการเปนนักเรียนนักคิดผาน

กระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู สาระภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหนวยท่ี 3 

เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา  อยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดอันดับแรก คือ นักเรียน

เกิดการสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถคิดนอกกรอบในเชิงสรางสรรค ไดคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.78 สอดคลองกับ

ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญา (Cognitive-Developmental Theory) เนนท่ีเน้ือหาการเลน ท่ีนําไปสูพัฒนาการ

ทางดานสติปญญา ซึ่ง Pieget กลาววา  การเลน จะทําใหเกิดทักษะและประสบการณท่ีจะทําใหเกิดพัฒนาความรูใหมได

และ Sutton Smith ท่ีกลาววา   การเลนจะชวยพัฒนาความยืดหยุน และเพ่ิมทักษะในการแกปญหาได (สุภัตรา        

วงควัง, 2557) รองลงมาไดคาเฉลี่ยเทากัน คือ นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการวางแผนในการทํางานกลุม  นักเรียน

สามารถสรุปองคความรู  จับประเด็นสําคัญจากบทเรียน นักเรียนเกิดทักษะการตั้งคําถาม การเปดกวางทางความคิดและ

การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดรวมกัน และนักเรียน

เกิดความกระตือรือรน และตื่นตัวในการเรียนรู ไดคาเฉลี่ย  ( ) เทากับ 4.67  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลดาวัลย      

แยมครวญ และศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล (2560) ศึกษาเรื่องการใชเกมเพ่ือการเรียนรูสําหรับสงเสริมทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวาการใชเกมเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร สามารถสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเปนกลุมทดลองได 

เน่ืองจากการใชเกมเพ่ือการเรียนรูในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียนนําไปสูการเรียนรูทําใหมี

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษา ดังตอไปน้ี 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป         

 1.1 ดานครู ครูจําเปนตองทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู 

เพ่ือใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยครูตองมีการวางแผน การเตรียมพรอมในการออกแบบเกม

หรือกิจกรรมท่ีสอดแทรกเน้ือหาในบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมกับการเลน และสามารถสราง

ความหมายของสิ่งท่ีเรียนไดดวยตนเอง 

  1.2 ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู              

โดยครูเปนผูออกแบบท่ีใหอิสระทางความคิด ใหนักเรียนไดรับองคความรู ผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย นักเรียน

ไดสรางทักษะการคิดวิเคราะห การเรียนรูแบบรวมมือ การแสดงความคิดเห็น การสรางองคความรู  ดวยตนเองในเชิง

สรางสรรค และเกิดแรงจูงใจหรือแรงผลักดันในการเรียนรู 

           2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป       

   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในกลุมสาระ

อ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร เปนตน เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การสรางองคความรูดวยตนเอง และการสรางทักษะทางสังคมใหเกิดข้ึนแกนักเรียน 

    2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ท่ีมีการ

ออกแบบเกมหรือกิจกรรม ท่ีมีการใชสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือสรางความทาทาย และสรางทักษะการคิด

วิเคราะหข้ันสูงใหแกนักเรียน 
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การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณศีรธีรรมราช โดย

ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

The Problem Solving about Behaviors Do Not Sending the Assignment of 7th Grade 
Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School  by learning activities 

based on the approach of Gamification with point card 
 

ผูวิจัย เอกรฐั  ประยรูยวง1     Eakarat   Prayoonyuang1 
       tsu57eakaratpr@kurupatana.ac.th 
 วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน2   Wanlaya Thamaphiban Inthanin2 
 วิจิตรา  อดุลยฐานานุศักดิ์3    Vijitra  Adulthananusuk 3 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2) แกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม และ 3) ศึกษาความ

พึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย           

1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน 2) บัตรสะสมแตมการสงงานวิชาคณิตศาสตร และ 3) แบบประเมินความพึง

พอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบวา สาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมักลืมการบาน

ท่ีครูมอบหมาย 2) นักเรียนคิดวาการบานท่ีครูมอบหมายไมนาสนใจ 3) นักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไมอยากทํา จากการปรับ

พฤติกรรมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม พบวา หลังจากใชแผนการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมไปแลว นักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 95.35 

จากเดิมนักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.75 ซึ่งถือไดวาจํานวนการสงงานโดยเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเปน

รอยละ 21.60  อีกท้ังความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตร

สะสมแตมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก                                                                                    

คําสําคัญ: พฤติกรรมการไมสงงาน, เกมิฟเคชัน  

 

 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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Abstract   
The objectives of the study were 1) to study about don’t sending the assignment cause of 

7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School who study at the 3th class. 2) to 
solve problem about don't sending the assignment of 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si 
Thammarat School who study at the 3th class by learning activities based on the approach of 
Gamification with point card. and 3) to study the satisfaction about learning activities based on the 
approach of Gamification with point card of 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat 
School who study at the 3th class. By using Classroom Action Research. 

The sample group of this study was 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si 
Thammarat School (Class 1/3), Nakhon Si Thammarat province, academic year 2018, and the second 
semester. There were 40 students by using purposive sampling. The research instruments were used in 
this study: 1) the lesson plans based on the approach of Gamification. 2) The point card about 
sending Mathematic assignment, and 3) the questionnaire on students’ attitude of 7th Grade 
Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School. Additionally, the statistics used were 
percentage, mean and standard deviation (S.D.). 

The results showed that the cause of problem about don't sending the assignment. 1) 
Students usually forgot the assignments. 2) Student though that the assignment were not interested. 
3) Students were bored and didn’t the assignment. After, the researcher uses the learning activities 
for studying in the class. After using learning activities based on the approach of Gamification with 
point card, and found that students increased by 95.35 percent of all students. First lesson plans and 
classroom to the students find jobs, representing 73.75 percent of all students.This held that the 
sending of students increased 21.60 percent. Moreover, students were satisfied in the level of ‘Very 
Satisfied’. 
 
Keywords : Behaviors do not sending the assignment, The approach of gamification 

 

บทนํา 

องคประกอบท่ีสําคัญของการเรียนการสอน โดยเฉพาะการวัดผลและประเมินผล ถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูสอน นอกจากสอนเน้ือหาตรงตามหลักสูตร ตองตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู มีเทคนิคการสอน มีนวัตกรรม
หรือสื่อการสอนท่ีดีแลว การวัดและประเมินผลการเรียนรู คือ สิ่งจําเปนท่ีผูสอน ตองวัดความรูหรือความเขาใจในเน้ือหา
ของผูเรียนวา มีความรู ความเขาใจ และจําในสิ่งท่ีเรียนรูไปแลวมากนอยเพียงใด ซึ่งมีเครื่องมือและวิธีการมากมาย เชน 
การทดสอบ การทําใหดูหรือทดลองทํา การมอบหมายงาน การใหทํารายงาน ใหทําแบบฝกหัด หรือการใหงานไปทําท่ี
บาน แตสิ่งหน่ึงท่ีครูหรือผูสอนมักนิยมใชกันบอย ๆ หรือ การใหงานไปทดลองทํา การใหทําแบบฝกหัดท้ังในหองเรียน หรือ
ใหนําไปทําท่ีบาน ท่ีเรียกวา การบาน (ไพโรจน แกวเขียว. 2558 : 2) 

การใหนักเรียนทําการบานเปนการเพ่ิมพูนทักษะ พัฒนาความรู และความสามารถของนักเรียนใหมากข้ึนจากท่ี
เรียนในหองเรียน ซึ่งการใหนักเรียนทําการบานยังเปนการทบทวนเน้ือหาในบทเรียนท่ีไดเรียนไปแลวใหมีความเขาใจมาก
ยิ่งข้ึนและเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนเน้ือหาในหนวยถัดไป อีกท้ังการบานยังชวยสรางโอกาสใหพอแมหรือ
ผูปกครองไดเห็นพฤติกรรม และไดติดตามดูแลการเรียนของลูกดวย นอกจากน้ีการท่ีนักเรียน มีการบาน จะทําใหลดเวลาใน
การไปทําเรื่องอ่ืนท่ีไมไดประโยชน แตหากนักเรียนไมทําการบานหรือไมสงการบานตามกําหนด จะสงผลตอผลการเรียนของ
นักเรียน อีกท้ังการเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงคะแนนออกเปนสองชวง และคะแนนสวนใหญจะเปนคะแนนเก็บท่ีไดจาก
การสงงานของนักเรียนซึ่งมีผลตอการวัดประเมินผลการเรียนในปลายภาคเปนอยางมาก    (ณิชาภาท กันขุนทศ, อนุชา  
พิมพศักดิ์ และ จงรักษ  แกนวงศ. 2560 : 1 ; อางอิงจาก วิภาพรรณ  เจริญกุล. 2559)  
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จากท่ีผูวิจัยไดฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี

ธรรมราช ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 พบวาเมื่อใหการบานนักเรียนไปทําหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

กําหนดวันเวลาในการสงงานท่ีชัดเจน นักเรียนท่ีไมสงงานหรือสงงานไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด   มีจํานวนมาก อีกท้ังมี

นักเรียนบางสวนท่ีไมสงงาน และไมทํางานตามท่ีครูมอบหมาย อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีผานมา เนนการบรรยาย ทําใหไมนาสนใจ และไมดึงดูดนักเรียน อีกท้ังวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ี

ยาก นาเบ่ือ เน้ือหาท่ีสอนเปนนามธรรม และมีทฤษฎีท่ีจะตองทองจํา ทําแบบฝกหัดมาก   จึงทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก

ตอตาน ทอแท และเบ่ือหนาย ทําใหไมอยากเรียน นําไปสูการเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคดังกลาวข้ึน ดังน้ันจึงเปน

หนาท่ีหลักของครูผูสอนท่ีจะตองพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งครูผูสอนเองจะตอง

ระลึกไวอยูเสมอวาตนเองมีหนาท่ี ท่ีจะตองทําใหนักเรียนเกิดความตื่นตัวและมีความกระตือรือรนในการเรียนทุกครั้ง     

(นุชลี อุปภัย. 2558)  

เกมิฟเคชัน ถือเปนวิธีการหน่ึง โดยนําเอาหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบเกม กลไกการเลนเกมมาใชในบริบท
อ่ืนท่ีไมใชการเลนเกม เชน แตมสะสม (points) ระดับข้ัน (levels) การไดรับรางวัล (rewards) กระดานผูนํา 
(leaderboards) หรือจัดการแขงขันระหวางผูเขารวม (competition) เปนตน โดยแนวคิดน้ีเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมและ
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในภาคธุรกิจ รวมท้ังในวงการการศึกษา ไดมีการนําแนวคิดเกมิฟเคชันมาใชในการ
จัดการเรียนรู ซึ่งเปนหน่ึงในวิธีการและเทคนิคการศึกษาท่ีสามารถสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความสนุกสนาน สราง
แรงจูงใจในการเรียน และความผูกพันในการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิกร กรมทอง 
(2559 : 168) ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานรวมกับเทคนิค   เกมิฟเคชัน ซึ่งกระตุนใหนักเรียน
เกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน และการไดลงมือปฏิบัติ      โดยนักเรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิอยูในระดับมากท่ีสุด ในวงจรปฏิบัติท่ี 3 นอกจากน้ีมีผูสอนบางทานกลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรูในปจจุบันก็
มีลักษณะคลายการเลนเกมอยูเชนกัน โดยผูเรียนทุกคนในช้ันเรียนเปรียบเสมือนกับผูเลนเกมซึ่งมีคะแนนในการเรียนเต็ม 
100 คะแนน เปรียบไดกับแตมสะสมในเกมท่ีผูเรียนตองสะสมจากการทําโจทย แบบฝกหัดหรือการสอบตาง ๆ ท่ีผูสอน
กําหนด โดยโจทย แบบฝกหัดหรือการสอบ ก็คือภารกิจท่ีทุกคนตองทําเพ่ือใหไดแตมสะสม (ชนัตถ พูนเดช และธนิตา  
เลิศพรกุลรัตน. 2558 : 331)  

จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีผูสอนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดนําเอาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม ซึ่งเปนวิธีการหน่ีงท่ีสามารถสรางแรงจูงใจในการ
เรียน และทําใหผูเรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพึงประสงคออกมาได มาใชการแกไขปญหาพฤติกรรมไมการสงงานของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1/3  โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช  
2. เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1/3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจยัครั้งน้ีเปนการวิจยัเชิงปฏบัิติการในช้ันเรยีน (Classroom Action Research) ซึ่งผูวิจยัไดดําเนินการ

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกจาก

การสังเกตพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนหองดังกลาวในภาคเรียนท่ีผานมา พบวานักเรียน  มีพฤติกรรมการไมสงงาน

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับนักเรียนหองอ่ืน ๆ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองปฏิบัต ิ ไดแก  
1) แบบสอบถามสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปท่ี 1/3 จํานวน 13 ขอ  ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามหาสาเหตุการไมสงการบานตามกําหนดของวิภาพรรณ  
เจริญกุล (2559 : 1073) 

2) แผนการจดัการเรียนรูตามแนวคดิเกมิฟเคชัน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 4 แผน        
ใชเวลาในการสอน 9 คาบ คาบละ 50 นาที  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก  
1) แบบฝกทักษะประจําแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 4 แบบฝก ครอบคลุมเน้ือหา เรื่อง  

สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว  
2) บัตรสะสมแตมการสงงานวิชาคณติศาสตร ใชเปนเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม 

การสงงานของนักเรียน โดยมีเกณฑการไดรับแตมการสงงานและการแปลผลเปนคะแนน ดังน้ี 
- สงงานกอนเวลาท่ีกําหนด  จะไดรับ 2 แตม  แปลผลเปน   2    คะแนน 
- สงงานตามเวลาท่ีกําหนด  จะไดรับ 1 แตม  แปลผลเปน   1    คะแนน 
- สงงานชากวาเวลาท่ีกําหนด  จะไมไดรับแตม  แปลผลเปน   0.5   คะแนน 
- ไมสงงาน    จะไมไดรับแตม   แปลผลเปน   0   คะแนน 

2.3 เครื่องมือท่ีใชประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 นําแบบสอบถามสาเหตุของพฤติกรรรมการไมสงงานวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา        
ปท่ี 1/3 ท่ีแกไขสมบูรณแลว มาใหนักเรียนทําเพ่ือศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานวิชาคณิตศาสตร จากน้ันวิเคราะห
ผลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของการไมสงงานวิชาคณิตศาสตรเพ่ือทราบถึงปญหา 

3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง 
โดยรูปแบบเกมิฟเคชันท่ีนํามาใชจะเปนการทําภารกิจเพ่ือสะสมแตม ซึ่งนักเรียนจะไดรับแตมเพ่ิมข้ึนจากการทําภารกิจในดาน
ตาง ๆ และในการทําภารกิจจะเนนกระบวนการกลุมเปนหลัก โดยกลุมไหนสามารถทําภารกิจไดถูกตองและรวดเร็วท่ีสุด จะ
ไดรับแตมสะสม ทีมไหนสะสมครบ 5 แตม สามารถนํามาแลกของรางวัลได  
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3.3 สรุปแตมในการทําภารกิจ เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรูในแตละคาบ จากน้ันทําการ
มอบหมายแบบฝกทักษะประจําแผนการจัดการเรียนรู และกําหนดวันเวลาในการสงท่ีชัดเจน โดยนักเรียนจะตองแนบบัตร
สะสมแตมมาดวยทุกครั้ง เพ่ือสะสมแตมการสงงาน และเมื่อนักเรียนสะสมแตมไดครบ 10 แตม สามารถนํามาแลกของ
รางวัลได  

3.4 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันกับกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความ
สมบูรณของการตอบแบบประเมินความพึงพอใจแตละขอวานักเรียนตอบครบทุกขอหรือไม แลวรวบรวมผลนําไปวิเคราะห
ตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1  ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มาวิเคราะหแตมคะแนนการสงงานจากบัตรสะสมแตม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันหลังไดรับการจัดการเรียนรู เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 

4.2  ขอมลูเชิงคุณภาพ นําขอมลูท่ีไดจากแบบสอบถามสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนมาแจกแจง
และเรียงลําดับตามความถ่ี  วิเคราะหและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบฝกทักษะ วามีขอบกพรอง  ในดาน
ใดบาง และมีปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดข้ึนในระหวางการจัดกิจกรรม แลวนําเสนอเปนขอมูลเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน พบวา สาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของ

นักเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมักลืมทําการบานท่ีครูมอบหมาย คิดเปนรอยละ 27.50  นักเรียนคิดวาการบานท่ี

ครูมอบหมายไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 20.00  และนักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไมอยากทํา คิดเปนรอยละ 22.50  เมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมการสงงานจากบัตรสะสมแตมการสงงาน แสดงรอยละ ดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงรอยละของพฤติกรรมการสงงานโดยเฉลี่ยของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นวา จากเดิมนักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.75 ของนักเรียนท้ังหมด โดย

นักเรียนสงงานตรงเวลาคิดเปนรอยละ 66.25 สงงานลาชาคิดเปนรอยละ 7.50 และไมสงงานคิดเปนรอยละ 26.25 

หลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมไปแลว นักเรียนสงงาน    โดยเฉลี่ยคิดเปน
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รอยละ 95.35 ของนักเรียนท้ังหมด โดยนักเรียนสงงานกอนเวลาคิดเปนรอยละ 1.43 สงงานตรงเวลาคิดเปนรอยละ 

82.86 สงงานลาชาคิดเปนรอยละ 11.07 และไมสงงานคิดเปนรอยละ 4.64  

และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตร

สะสมแตมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x 4.48,= S.D. 0.40= ) โดยประเด็นนักเรียนมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ การ

จั ด กิ จกรรมการ เรี ยนรู ต ามแนวคิ ด เกมิ ฟ เ ค ชั นช วย ให เ กิ ดความสั ม พันธ ท่ี ดี ร ะหว า ง นั ก เ รี ยนและครู             

( x 4.73,= S.D. 0.45= ) และประเด็นนักเรียนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟ

เคชันทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได ( x 4.20,= S.D. 0.79= ) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา สาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) 
นักเรียนมักลืมทําการบานท่ีครูมอบหมาย 2) นักเรียนคิดวาการบานท่ีครูมอบหมายไมนาสนใจ 3) นักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไม
อยากทํา หลังจากนําแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสงงาน   โดยเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 95.35 จากเดิมนักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.75 ซึ่งถือไดวาจํานวนการสงงานโดยเฉลี่ยของ
นักเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 21.60 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับ
บัตรสะสมแตมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสม
แตม ชวยปรับพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนได 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีขอคนพบท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. จากการวิเคราะหสาเหตขุองพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน 3 อันดับแรก พบวา 1) นักเรียนมักลืมทําการบาน

ท่ีครูมอบหมาย 2) นักเรียนคิดวาการบานท่ีครูมอบหมายไมนาสนใจ 3) นักเรียนรูสึกเบ่ือหนายไมอยากทํา   หากพิจารณา

ประเด็นสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด คือ นักเรียนมักลืมทําการบานท่ีครูมอบหมาย ประเด็นน้ีอาจเกิดมาจากการขาดความรับผิดชอบ 

หรือขาดความกระตือรือรนในการทํางานของตัวนักเรียนเอง สวนประเด็นรองลงมา คือ นักเรียนคิดวาการบานท่ีครูมอบหมายไม

นาสนใจ และนักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไมอยากทํา สิ่งเหลาน้ีอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะ จากการสอนท่ีผานมา

เนนการบรรยายเปนหลัก อาจมีกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติบาง แตเปนสวนนอย และครูเขมงวดกับนักเรียนมากจนเกินไป ทําให

บรรยากาศในการเรียนรู เกิดความตึงเครยีด ไมสนุกสนาน สงผลใหนักเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมาย      

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันสงผลใหพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนเพ่ิมข้ึน จะเห็นวา 

หลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมไปแลว นักเรียนสงงานเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยคิดเปน

รอยละ 21.60 แตจากการตรวจงานหรือการบานท่ีมอบหมายไป สิ่งท่ีผูวิจัยสังเกตได คือ นักเรียนลอกการบานกันมา ซึ่งจะเจอท้ัง

ในนักเรียนท่ีสงงานตรงเวลาและสงงานลาชา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะแบบฝกทักษะท่ีมอบหมายเปนการบาน  มีความยากและมาก

จนเกินไป นักเรียนทําการบานไมทันและกลัวจะไมไดแตมสะสม อีกท้ังนักเรียนไมตั้งใจเรียนในหอง   จึงทําการบานไมไดและตอง

ลอกการบานมาสง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน แกวเขียว (2558 : 9) กลาววา พฤติกรรมการลอกแบบฝกหัดและไมสง

งานหรือการบานสัมพันธผูกกันเปนลูกโซ โดยมีท่ีมาจากสาเหตุหลักอยางเดียวกัน คือ การไมตั้งใจเรียน คุยหรือเลนกันในขณะ

เรียน สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการใหงานหรือการบานมากเกินไปน้ัน ผูสอนควรนําไปพิจารณาดวย เพราะวาการให

การบานท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอยางหน่ึง  
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของบุญญารินทร ออนนุม (2560 : 116)  กลาววา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเกมิฟเคชันอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว นอกจากน้ีจากการสังเกตในการ

ทํากิจกรรมหรือภารกิจแตละครั้ง นักเรียนจะใหความสนใจ และตื่นเตนกับภารกิจท่ีครูจะมอบหมาย และจากการสอบถามนักเรียน 

เรื่องจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม พบวาแตมสะสมจากการสงงานและการทําภารกิจ เปน

ตัวกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานและสงงานเพ่ิมมากข้ึน  

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีความสนุกสนาน กระตุนความสนใจของนักเรียนจากภารกิจตาง ๆ 

ตลอดจนสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนอีกดวย อีกท้ังยังสงผลใหพฤติกรรมการสงงานของนักเรยีนเปนไป

ในทางท่ีดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนนํากิจกรรมการเรียนรู ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึนไปใช ครูผูสอนควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ           

เปาหมาย และข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันใหเขาใจ รวมถึงเปรียบเทียบความ      

สอดคลองและความเหมาะสมกับบริบทของช้ันเรียน  

2. ครูสามารถนําเอาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมไปปรับใช เพ่ือ

เสริมสรางหรือแกปญหาพฤติกรรมในดานอ่ืน ๆ ได 

3. ในการมอบรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจหรือจากการสะสมแตมการสงงาน ถือเปนการเสริมแรงใน ทางบวก 

แตไมควรใหบอยครั้งจนเกินไป เพราะอาจทําใหนักเรียนไมตั้งใจและไมมีความกระตือรือรนหากไมมีรางวัล 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน ควรใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยมากกวาน้ีเพ่ือให
นักเรียนไดแสดงพฤติกรรมออกมา และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางแทจริง  

2. ควรมีการนําระบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันอ่ืน ๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย เพ่ือ
ความสะดวกในการบริหารจัดการและดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง 

ของนักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

The development of sensors and transducers working with light skill training sets of 

the 3rd year vocational certificate students in Electronics Engineering of Southern 

College of Technology 

 
ผูวิจัย    อนุชิต    ศรีหาบัณฑิต1                      Anuchit  Sihabundit1 

                                                                                                     Bawkungjaea@gmail.com 

           สุวรรณ  บุญนายก2                       Suwan   Boonnayok2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช.ช้ันปท่ี 3 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต”  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ

ปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ท่ีใชประกอบการสอนเรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวย

แสง 2) เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร

ทํางานดวยแสง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางาน

ดวยแสง ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา

ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 รายวิชาอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105-2111 จํานวน 8 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคอื 1) แบบประเมินการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง สําหรับ

ผูเช่ียวชาญ  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86  ใช SPSS ในการวิเคราะหสถิติ ไดแกคาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ independent sample t-test  2) แบบทดสอบผลสําฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 คาอํานาจจําแนกระหวาง 

0.27-0.88 และคาความยากระหวาง 0.27-0.88  และ 3) เพ่ือศึกษาเจตคติของผูเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง แบบมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ และนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ สถิติท่ีใชในการทดสอบ

สมมุติฐานความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ผลการวิจัยพบวา 

1. ชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  

80.21/89.5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

 

 

 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรวิศวะกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต      

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2 อาจารยประจําวิชา แผนกชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 

ทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. เจตคติตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมของนักเรียน ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชาง 

อิเล็กทรอนิกสหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ : เซ็นเซอร, ทรานสดิวเซอร, เซ็นเซอรทํางานดวยแสง 
 

Abstract 
 This research titled “The development of sensors and transducers working with light skill 

training sets of the 3rd year vocational certificate students in Electronics Engineering of Southern 

College of Technology” aimed to 1) to find the efficiency of sensors and transducers working with 

light skill training set used for sensors and transducers working with light learning. 2) Develop learning 

achievement of students before, between and after learning by using sensors and transducers 

working with light skill training set and 3) To study the satisfaction of learners with sensors and 

transducers working with light skill training sets In the electronic industry course The sample group 

used in this research is the 3rd year vocational certificate students in the field of electronic 

technicians. Southern College of Technology. Students enrolled in the first academic 2018 electronic 

industry courses has 8 student by selecting a sample group that is specific. The instruments used in 

this research were  1) Learning assessment form with practice skill sets, sensors and transducers 

working with light For experts 2) 20 item of 4 choices sensors and transducers working with light 

learning achievement test in Science with alpha coefficient equal to 0.88,discrimination value 

between 0.27 – 0.88 and difficulty value between 0.27– 0.88 and 3) the 5 rating scales the attitude 

towards Science of students after learning using sensors and transducers working with light skill 

training sets. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage.  

 The results were found that        

 1) The efficiency of sensors and transducers working with light skill training sets was 

81.03/89.00, in accordance with criteria determined.       

 2) The learning achievement of students that learned by using sensors and transducers 

working with light skill training sets was higher than learning achievement of students who did not 

learn by using sensors and transducers working with light skill training sets. The development of 

learning achievement was increasing towards the rank of the experiment at the significance level 0.05  

3) The attitude towards Science of students after learning using sensors and  

transducers working with light skill training sets was at the highest level. 

Keywords : Sensor, Transducer, Optical Sensor   
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ระบุ

แนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาควรเนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยให

ความสําคัญของการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษาโดยเฉพาะ

ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากน้ีรัฐยังเห็นความ

จําเปนในการสงเสริมผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [1] โดยในหมวด 9 มาตรา 66 กลาววา 

ผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและ

ทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั

คือ มีความสามารถในการสื่อสาร การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน,2551) ซึ่งจะทําใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545      
 สําหรับเทคโนโลยีดานเซนเซอรในประเทศไทย จากผลการศึกษาของคณะผูวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ [2] สรุปไดวาการพัฒนาบุคคลากรในสาขาเซนเซอรควรมีมาตรการหน่ึงท่ีจําเปนคือ การพัฒนา

หลักสูตรสหสาขาวิชาหรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับงานวิจัย และจากผลการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาบุคคลากรดานเซนเซอร และอีกผลการศึกษาหน่ึงโดยหนวยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ [3] ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจตรวจวิเคราะหของ

ประเทศไทย ซึ่งควรมุงไปในแนวทางการพัฒนาเครื่องมือท่ีเปนไมโคร-อิเล็กทรอนิกสและควรเพ่ิมเติมการผลิตกําลังคน

เช่ียวชาญเฉพาะในกลุม bioelectronics ซึ่งมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชรวมกับ

เทคโนโลยีไบโอเซนเซอรได ซึ่งผูวิจัยเห็นแลววาการสงเสริมการเรียนรูเรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรมีความสําคัญตอ

อนาคตของชาติอยางยิ่ง และปญหาของการเรียนการสอนในเรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร [4] ทรานสดิวเซอร และ

เซ็นเซอร คือปญหาท่ีนักเรียนมีความเขาใจคอนขางยาก ท้ังในเรื่องโครงสราง  หลักการทํางาน และการประยุกตใชงาน 

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงมาใชในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ซึ่งผูสอนมีวัตถุประสงคหลัก คือ การถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ทางสติปญญา ทักษะ เจตคติเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ีสื่อแตละชนิดมีคุณสมบัติเดนและดอยแตกตางกัน การเลือกใชตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการสอนเปนสําคัญ 

โดยครูผูสอนตองจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน เพ่ือการนําเสนอใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังน้ันในการ

สอนแตละครั้งตองจัดเตรียมสื่อหลาย ๆ อยางเพ่ือนํามาประกอบในการสอนแตละครั้ง ผูวิจัยจึงไดสรางชุดฝกทักษะ

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง สําหรับใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง นอกเหนือจากเน้ือหาในหนังสือเรียน      

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปวช. ช้ันปท่ี 3 แผนกอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต ปการศึกษา 2560 จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

แผนกอิเล็กทรอนิกสต่ํากวาเปาหมายของวิทยาลัย เมื่อศึกษาในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมพบวา หนวยการ

เรียนรูเรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑเน่ืองมาจากอุปกรณและ
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สื่อการสอนท่ีขาดแคลนและชํารุด ใชเพียงสื่อท่ีเปนเอกสารใบความรูประกอบเทาน้ัน ไมมีการใชสื่อการเรียนการสอนดาน

เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ในปจจุบันสื่อการสอนท่ีสามารถตอบสนองตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมไดคือชุดฝกทักษะ เพราะเปนสื่อท่ีทําใหผูเรียนเห็น

โครงสรางและผลในการทํางานของเซ็นเซอร ซึ่งทําใหใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจากเหตุผลดัง ท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส มีความ

สนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง  สําหรับนักเรียน

ช้ัน ปวช.3 แผนกอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สงผลดีตอการพัฒนาการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80                                

2. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน     

3. เพ่ือศึกษาเจตคติของผูเรียนตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล โดยกําหนดข้ันตอนดังน้ี     
 1. หาประสิทธิภาพของชุดฝกเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง รายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งภาพรวมผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพเห็นวา ชุดฝก
ทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับมาก มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86        
มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 ใช SPSS ในการวิเคราะหสถิติ ไดแกคาความถ่ีรอยละ 
คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ independent sample t-test และนํามาทดลองใชกับ นักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) โดยไดหาประสิทธิภาพของชุดฝกเซ็นเซอรและ
ทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง จากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือเก็บขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของสื่อประสม E1/ E2 ตามเกณฑ 80/80 

2. ดาํเนินการทดลองใชชุดฝกเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 1 หองเรียน จํานวน 8 คน ไดแกนักศึกษา ปวช. 
ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) เปนเวลา 2 สัปดาหสัปดาหละ 4 คาบ โดย
ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบผลสําฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 คาอํานาจ
จําแนกระหวาง 0.27-0.88 และคาความยากระหวาง 0.27-0.88 และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

3. หลงัจากทดลองใชชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงเรียบรอยแลว   ผูวิจัยได
ทําการวัดเจตคติโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง 
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โดยการคํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเจตคติของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก
ทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง กําหนดระดับเจตคติไว 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี      

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง     
 ระดับ 4 คะแนน หมายถึง   เห็นดวย      
 ระดับ 3 คะแนน  หมายถึง   ไมแนใจ      
 ระดับ 2 คะแนน  หมายถึง   ไมเห็นดวย     
 ระดับ 1 คะแนน    หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     

การสรุปผลเจตคติของนักเรียน แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี      
 ระดับดีมาก        มีคาเฉลี่ย   4.50 – 5.00       
 ระดับด ี           มีคาเฉลี่ย   3.50 – 4.49      
 ระดับปานกลาง   มีคาเฉลี่ย   2.50 – 3.49      
 ระดับนอย          มีคาเฉลี่ย   1.50 – 2.49      
 ระดับนอยท่ีสุด    มีคาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 

 

ผลการวิจัย 
 จากวิธีดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงของนักศึกษา 
ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต นํามาซึ่งผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  ชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 คือมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.21/89.5        
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ
ปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรมหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติ
เซ็นเซอรและทรานสดวิเซอรทํางานดวยแสงอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.90 คะแนน 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช. 
ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต นําไปสูการอภิปรายผลการทดลองไดดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง    
 การดําเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง เรื่อง
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง รายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แผนกอิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียน
ช้ัน ปวช.3 โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางาน
ดวยแสง จากน้ันนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดฝก
ทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง รายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แผนกอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
นักเรียนช้ัน ปวช.3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.21/89.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 สื่อประสมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนหรือผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท้ังในดานความรู 
ความจํา ความเขาใจและรวมท้ังทักษะการปฏิบัติและนําไปประยุกตใช ซึ่งตองอาศัยการวัด โดยการใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
ปวช.3 ชางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดรับการสอนโดยการใชชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง โดยวัดจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
20 ขอ กอนท่ีผูวิจัยจะนําชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงมาใชกับนักเรียน ไดใหผูเช่ียวชาญ
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ประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งภาพรวมผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพเห็นวา ชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
ทํางานดวยแสง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 วิเคราะห
ดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานความ
แตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ กอนทําการทดลองใชกับ
กลุมจริงในช้ันเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาและฝกทักษะได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จากผลการวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาโดยใชชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีลักษณะสูงข้ึน และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียนดวยชุดฝก
ทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใชรวมกัน ทําให
เกิดการสงเสริมและเพ่ิมพูนความรูซึ่งกันและกัน   

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ
ปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง      
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เจตคติเปนสิ่งสําคัญ เพราะการเรียนการสอนไมไดเพียงมุงหวังแคจะให
นักเรียนไดรับรูเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตจะตองปลูกฝงเจตคติท่ีดีใหกับนักเรียนดวยเจตคติเปนสภาพทางจิตใจดาน
ความรูสึกท่ีมีตอบุคคลสภาพการณ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเกิดจากประสบการณและการเรียนรู ซึ่งแสดงออกมาใหเห็นเปน
พฤติกรรมตาง ๆ เชน ลักษณะทาทางความคิดเห็น ความรูสึกท่ีตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท้ังทางบวก (ดานดี) และทางลบ 
(ดานไมดี) เปนลักษณะภายในจิตใจท่ีคนเราแสดงตอการกระทําหรือสิ่งตาง ๆ การตระหนักคุณคา หรือเปนสภาพการณ 
หรือการกระทําของแตละบุคคล ท่ีนิยมยึดมั่นวามีคุณคาแกตนเองและสังคม อันเปนหลักหรือเกณฑสาหรับการนอมนํามา
ซึ่งการประพฤติปฏิบัติหรือเปนแนวทางในการตัดสินใจ เลือกวิธีการดําเนินชีวิตเพ่ือใหบรรลุถึงจุดหมายท่ีตั้งไวเน่ืองจาก
เจตคติตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เน่ืองจากในการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม นักเรียนจะตองปฏิบัติ 
ซึ่งเจตคติท่ีดีจะชวยใหเกิดความเขาใจ ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดเจตคติซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ีเปนขอความ ซึ่ง
เรียกวาขอความวัดเจตคติ (statement attitude) และสวนท่ีเปนคําตอบ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่งรวม
เรียกวา มาตราวัดเจตคติ (attitude scale) ผูวิจัยไดสรางแบบวัดเจตคติตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและให
นักเรียนประเมินหลังจากเรียนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ผลการประเมินพบวา
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยสื่อประสม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.90 
คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 คะแนน เพราะการเรียนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
ทํางานดวยแสงทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
       1. ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช  
               1.1 ควรนําแบบวิจัยเพ่ือพัฒนาในทุก ๆ หนวยการเรียนรู เพ่ือเราความสนใจแกนักเรียนในการนําไปใช
ประกอบการจัดการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพซึ่งจะสอดคลองกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ 
อยางแทจริง  
               1.2 ควรนําวิจัยใชกับนักเรียนทุกหองเรียน  
               1.3 ในการนําไปใชงานควรประยุกตใชตามความเหมาะสม  
       2. ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป  
               2.1 ควรพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ใหสามารถควบคุมการ
ทํางานไดทุกสภาพแวดลอมเพ่ือใหสามารถทดลองในโรงงานหรือการใชงานจริงได 
               2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพรอมของผูเรียนกับการใชชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร

ทํางานดวยแสง            
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 2.3 ครูควรลดบทบาทจากการเปนผูสอนมาเปนผูใหคาปรึกษา หรือเปนผูใหคําแนะนํา ควรมีการกระตุนและ

ใหกาลังใจผูเรียนในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเด็กเกิดเจตคติตอวิชาน้ัน ๆ 
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การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ PAKDI Model ท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับและเจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี5 

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 

The Study of PAKDI Model Learning Activities that Effects Arabic Achievement and Arabic 

Attitude of Phatomsuksa 5 in Pakdisuksa Foundation School Ch.Songkhla 
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4      Nureeya Binsahoh4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับ และ2) ศึกษาเจตคติ

ทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 36 คน ของโรงเรียนภัคดีศึกษามูลนิธิท่ีไดรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยการใช PAKDI Model  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบ PAKDI Model 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางภาษาอาหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)   

 ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model สูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีไดรับการจัดการเรียน

การสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model สูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.45 

อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงวาหลังจากทดลองโดยการใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model นักเรียนมีเจตคติ

ตอภาษาอาหรับในทางท่ีดีข้ึน 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับ  

    เจตคติทางภาษาอาหรับ 

 

 

 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี
2 อาจารย สาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี
3 ครูโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธ ิจังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 The purpose of this study were 1) to compare the achievement of Arabic learning and 2) to 

study the attitude of Arabic from 36 students in Phatomsuksa 5/1, Pakdisuksa Faoundation School by 

using PAKDI Model learning activities. The instrument used were teaching plan of PAKDI Model 

learning activities, Study test and the attitude of Arabic testing. Data were analyzed using statistical 

tools, mean, deviation, and t-test 

 The study revealed that the mean of the achievement of Arabic learning from students in 

Phatomsuksa 5/1 by using PAKDI Model learning activities increased from the pretest and statistically 

significant at .001, The attitude of Arabic from student in Phatomsuksa 5/1 by using PAKDI Model 

learning activities increased from the pretest and the mean of total marks was 4.45 and on the good 

level. So, the result revealed that after using PAKDI Model learning activities. The attitude of student 

on Arabic were increased 

Keywords :  PAKDI Model learning activities, The Achievement of Arabic,  

       The Attitude of Arabic Learning. 

 

บทนํา 

 ภาษาอาหรับมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะภาษาอาหรับเปนภาษาท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตของชาวมุสลิมและผูท่ีสนใจภาษาอาหรับท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ ตลอดจนสามารถเขาใจ

ความรูไดมากยิ่งข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการเขาใจ อัลกรุอาน ลวนเปนผลของความรูภาษาอาหรับ 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในปจจุบันเนนการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาอาหรับเพ่ือการ

สื่อสาร ซึ่งแนวการสอนภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสารมีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถนําความรูทางภาษาไปใชในการสื่อ

ความหมายไดซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายประการ กิจกรรมในช้ันเรียนถือวาเปนสิ่งสําคัญในการสอนภาษาและทุกๆ

วิชา กิจกรรมในช้ันเรียนตองชวยใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชวยใหการเรียนภาษา

เปนไปตามธรรมชาติ และชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู ซึ่งวิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการใช

นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model  

 PAKDI Model เปนนวัตกรรมหน่ึงในกระบวนการการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนโรงเรียน

ภักดีศึกษามูลนิธิ ท่ีถือเปน วิธีปฏิบัติท่ีดีเลิศ ( Best Practice ) ซึ่งไดรวบรวมข้ึนโดย คุณฟาริดา เจริญเระ รอง

ผูอํานวยการโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ  ประกอบดวย 

 1. P=Plan and Practice คือ การวางแผน และการฝกฝน การฝกปฏิบัติการพูดอยางตั้งใจ 

 2. A=Action and Activities คือ กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการฝกทักษะการพูดการสื่อสารของผูเรียน 

 3. K=Knowledge คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช กระบวนการพัฒนาทักษะ 8 ข้ัน Ins FEPMATS. 

Model  
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 4. D=Development คือ การพัฒนาใหดีข้ึน ในทุกๆดานในการจัดกิจกรรมแตละปจะมีการใชกระบวนการ

คุณภาพ PDCA ของ Demming   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาตอไป 

 5.I= Integration คือ การบูรณาการกิจกรรมตางๆในการสรางองคความรูใหม และการรวมตัวกัน เพ่ือพัฒนา 

ท้ังครู ผูเรียน ผูปกครองหรือชุมชน อันจะเปนปจจัยสูความสําเร็จ 

ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาหรับน้ันคือ การสอนใหเด็กรูจักการสราง

ความรูไดดวยตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรนและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ผูวิจัยจึงไดนํานวัตกรรม PAKDI Model มาประยุกตใชเปนการสอนภาษาอาหรับ เน่ืองจากภาคเรียนท่ี 1ผูวิจัยไดคนพบ

ปญหา1) ดานครูจากการจัดการเรียนรูภาษาอาหรับของครูยังไมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของนักเรียน มุงเนน

สอนเน้ือหามากกวากระบวนการคิด ขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดานตัวผูเรียน นักเรียนยังขาด

ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความกระตือรือรนนอย ขาดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการกลุม  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ PAKDI Model มาใชในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับและเจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา

อาหรับใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ความหมายของการสอน 
 ทิศนา แขมมณี (2551 : 5 ) ใหความหมายของการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากการถายทอดความรูมาเปนการชวย

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งตองอาศัยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังน้ีสรุปไดวา การสอน หมายถึง พฤติกรรมท่ีครูและนักเรียน

แสดงออกรวมกันโดยการจัดกิจกรรมและประสบการณในรูปแบบตางๆเพ่ือใหการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

 ความมุงหมายของการสอนภาษาอาหรับ 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับอยางตอเน่ืองทุกชวงช้ันจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจ
หลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม นําไปสูการปฏิบัติศาสนกิจไดอยางถูกตอง สรางความมั่นใจใหกับตนเอง และ
สามารถเผยแพรความรูตอครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาอาหรับในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆไดตามความเหมาะสม 
 เจตคติ 
 เจตคติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน อานวา เจตะคติ เปนคํานาม แปลวา ทาทีหรือ ความรูสึกของ
บุคคลตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525:235) สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2520:104) ใหความหมาย
เจตคติ คือความรูสึกหรือทาที ของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึกหรือทาทีจะเปนไปใน
ทํานองท่ีพึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
 เจตคติทางภาษาอาหรับ หมายถึง การแสดงออกทางความรูสึกตอภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 5/1ท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใช PAKDI Model  
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  นวัตกรรม PAKDI Model  

  PAKDI Model เปนนวัตกรรมหน่ึงในกระบวนการการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนโรงเรียน

ภักดีศึกษามูลนิธิ ท่ีถือเปน วิธีปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ซึ่งไดรวบรวมข้ึนโดย คุณฟาริดา เจริญเระ รอง

ผูอํานวยการโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ประกอบดวย 

  P=Plan and Practice คือ การวางแผน และการฝกฝน การฝกปฏิบัติการพูดอยางตั้งใจ 

  A=Action and Activities คือ กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการฝกทักษะการพูดการสื่อสารของผูเรียน 

  K=Knowledge คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช กระบวนการพัฒนาทักษะ 8 ข้ัน Ins FEPMATS. Model  

  D=Development คือ การพัฒนาใหดีข้ึน ในทุกๆดานในการจัดกิจกรรมแตละปจะมีการใชกระบวนการ

คุณภาพ PDCA ของ Demming   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาตอไป 

 I= Integration คือ การบูรณาการกิจกรรมตางๆในการสรางองคความรูใหม และการรวมตัวกัน เพ่ือพัฒนา ท้ัง

ครู ผูเรียน ผูปกครองหรือชุมชน อันจะเปนปจจัยสูความสําเร็จ  

ซึ่งประกอบดวยทฤษฏีการเรียนรู 3 ทฤษฏี คือ  

 1.ทฤษฏกีารเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) โดยผูเรียนตองรวมมือกันคิดสรางสรรค 

(Creative) ผลงานออกมา แลวรวมมือกันฝกฝนทักษะการพูด 

2. ทฤษฏีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) ทิศนา แขมมณี (2554:98-102) ไดรวบรวมทฤษฎีการ

เรียนรูแบบรวมมือไวดังน้ี   Johnson and Johnson (1994:31-32) กลาวไววา ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการ

เรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตนและในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอ่ืนเรียนรูดวย  

3.   ทฤษฎี Scaffolding มีท่ีมาจากทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสก้ี (Vygotsky’s Sociocultural 
Theory) สามารถวิเคราะหสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด 
ไดดังน้ีคือ 1) ผูเรียนตองมีปฏิบัติสัมพันธทางสังคมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นและประสบการณจากบุคคลอ่ืน 2) 
ผูเรียนจะมองเห็นเปาหมายของความสําเร็จท่ีตั้งไว และรับรูความสามารถของตนเองในขณะน้ัน 3) ผูเรียนจะไดรับการ
ชวยเหลือเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได และการชวยเหลือน้ันจะยุติลงเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 4) งานท่ี
มอบหมายใหผูเรียนควรเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 5) มีการประเมินความสามารถของผูเรียนเปนระยะ(ดวง
กมล สวนทอง.2556) 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ปราณี กองจินดา (2549:42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จ ท่ีไดรับ

จากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการ สอนท่ีแตกตางกัน                                                                                                                           
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษา

มูลนิธิ ท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model 

 เพ่ือศึกษาเจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ท่ีไดรับการ

เรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model 
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วิธีดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง : ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยมีประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งน้ี ประชากร นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จํานวน 73 คน กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี5/1 โรงเรียน
ภักดีศึกษามูลนิธิ จํานวน 36 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอาหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการเรียน
การสอน PAKDI Model ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา 2561 , แบบสอบถามเจตคติทางภาษาอาหรับท่ีไดรับจากจัดการ
เรียนการสอนโดยใชรูปแบบ PAKDI Model , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรูภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบ PAKDI Model 
การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ : ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือดังน้ี 1) แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ PAKDI 
Model ปรับใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดนํา
แผนการจัดการเรียนการสอนนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบ และผูวิจัยไดแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชจริง 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบ PAKDI Model โดยนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบ และผูวิจัยได
แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชจริง 3) แบบวัดเจตคติทางภาษาอาหรับ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดเจตคติทาง
ภาษาอาหรับแบบ Likert โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert ผูวิจัยไดนําแบบวัดเจตคติท่ีได
สรางข้ึนเสนอใหผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบแกไข และนําแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ขอ โดยถือเกณฑนํ้าหนักการใหคะแนนตัวเลือกของคําถามประเภทบวกและประเภทลบดังน้ี  
ตารางท่ี3.1 ตารางเกณฑนํ้าหนักการใหคะแนนแบบวัดเจตคติตามวิธีการของ Likert  

ขอคําถามประเภททางบวก ขอคําถามประเภททางลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง ให  5  คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ให   5   คะแนน 

เห็นดวย           ให  4  คะแนน ไมเห็นดวย             ให   4   คะแนน 

ไมแนใจ            ให  3  คะแนน ไมแนใจ                 ให   3   คะแนน 

ไมเห็นดวย         ให  2  คะแนน เห็นดวย                 ให   2   คะแนน   

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให  1 คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง        ให   1   คะแนน 

 
กําหนดเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑของ ศักดิ์ชัย เสริรัฐ ( 2530) ดังน้ี 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคานอยกวา 1.55  แสดงวามีเจตคติท่ีไมดีอยางมากตอวิชาภาษาอาหรับ 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคาระหวาง  1.56 – 2.55  แสดงวามีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอาหรับ 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคาระหวาง  2.56 – 3.55  แสดงวามีเจตคติปานกลางตอวิชาภาษาอาหรับ 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคาระหวาง  3.56  -  4.55 แสดงวามีเจตคติท่ีดีตอภาษาอาหรับ 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคาระหวาง   4.55 แสดงวามีเจตคติท่ีดีอยางมากตอวิชาภาษาอาหรับ 
 
แบบแผนการวิจัย : การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One – Group Pretest Posttest Design  

[ 107 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ผูวิจัย ทดลองสอน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน ) 

แบบสอบถามเจตคติทางภาษาอาหรับโดยเก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อ.

เมือง จ.สงขลา ชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

การวิเคราะหขอมูล : วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของกลุมทดลองโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย( Mean) และคา

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิภาษาอาหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช 

PAKDI Model โดยใชสูตร t- test for Dependent Sample การหาระดับเจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนท่ีมีตอ

รูปแบบการเรียนการสอนโดใช PAKDI Model ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 

 
ผลการวิจัย 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิภาษาอาหรับดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอน แบบ PAKDI Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โดยใช t – test 
ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิภาษาอาหรับดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ PAKDI 
Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โดยใช t – test 
 

การทดสอบ X         ..DS  t Sig.(1-taild) 

กอนการใชแผนการจดัการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบ PAKDI 

Model 

19.42 5.09 

9.741 *** 0.000 
หลังการใชแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบ PAKDI 

Model 

24.42 3.61 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001*** 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบ PAKDI Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.42 คะแนน และ 24.42 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนการใชแผนการ
สอนรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model และหลังการใชแผนการสอนรูแบบการเรียนการสอน PAKDI Model 
พบวา คะแนนหลังการใชแผนการสอนรูแบบการเรียนการสอน PAKDI Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหเจตคติทางภาษาอาหรับ ดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 
PAKDI Model ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา  

 

ตารางท่ี 4.2 วิเคราะหเจตคติทางภาษาอาหรับ ดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI 
Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 
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รายการประเมิน X  ..DS  ระดับเจตคติทางภาษา

อาหรับ 

ขาพเจามีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาภาษาอาหรับ 4.68 0.69 มาก 

ขาพเจาชอบวิชาภาษาอาหรับ 4.36 0.91 มาก 

วิชาภาษาอาหรับเปนวิชาท่ีสนุก 4.68 0.48 มาก 

การสนทนาภาษาอาหรับเปนสิ่งท่ีงาย 4.52 0.82 มาก 

ขาพเจามีความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอาหรับ 4.60 0.50 มาก 

ขาพเจามีความมั่นใจเมื่อไดสนทนากับเขาของภาษา 4.48 0.82 มาก 

ไวยากรณภาษาอาหรับไมใชเรื่องยาก 4.24 1.09 มาก 

ฉันรูสึกสนุกทุกครั้งเมื่อไดหาความหมายภาษาอาหรับ 4.36 0.95 มาก 

การแตงประโยคภาษาอาหรับไมใชเรื่องยาก 4.68 0.48 มาก 

ฉันมีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอาหรับ 4.60 0.71 มาก 

ฉันจําคําศัพทภาษามากกวา 50 คาํ  4.44 0.92 มาก 

ฉันตั้งใจเรียนทุกครั้งเมื่อไดเรยีนภาษาอาหรับ 4.24 0.97 มาก 

ฉันชอบเรียนภาษาเมื่อมีกระบวนการกลุม 4.44 0.77 มาก 

ฉันชอบท่ีจะนําเสนอประโยคภาษาอาหรับใหเพ่ือนฟง 4.20 0.91 มาก 

ภาษาอาหรับเปนภาษาท่ีสําคัญในชีวิต 4.36 0.86 มาก 

ฉันมีความกลาแสดงออกในการพูดภาษาอาหรับ 4.40 1.12 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.45 0.57 มาก 

 
 จากตาราง แสดงวาระดับเจตคติทางภาษาอาหรับของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอน PAKDI Model ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 /1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี
คาเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 4.45 อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอาหรับ หลังจากท่ีผูเรียนไดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model    
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อภิปรายผล 
 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model สําหรับนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งเอาไว 
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับ ดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอน PAKDI Modelของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.42 คะแนน และ 24.42  คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนการจัดการเรียน
การสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model พบวา คะแนนหลังการใช รูปแบบการเรียนการ
สอน PAKDI Model สูงกวากอนใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซึ่ง
เปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวในขอท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอน PAKDI Model รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PAKDI Model เปนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการคิดวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับ อดิศร ศิริ (2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา สําหรับวิชาชีววิทยาในระดบัมธัยมศกึษาป
ท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในการเรียนการสอน 
นักเรียนทุกคนไดคิด ไดปฏิบัติดวยตนเอง  ไดแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนและครูอยางเต็มท่ี 
 ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม ใชประสบการณตรงและเรียนรูเน้ือหา
ควบคูไปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาน้ันๆไดเปนอยางดี สงผลใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 2.ระดับเจตคติทางภาษาอาหรับของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรบัโดยใชรปูแบบการเรยีนการ
สอน PAKDI Model ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 /1 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.45 ซึ่งเปนระดับเจตคติท่ีดี เหตุท่ีเปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model ประกอบดวยข้ันตอนและกิจกรรมท่ีหลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กระบวนการกลุม นักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักเรียนรูสึกสนุกรูจักการทํางานเปนทีมและรูจักในการวางแผนจึง
ทําใหนักเรียนเรียนรูภาษาอาหรับไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลอกับทิตยา  สุวรรณชฎ ( 2520:602-603) กลาวถึงลักษณะสําคัญ
ของเจตคติ 4 ประการ คือ 1) เจตคติเปนสภาวะกอนท่ีพฤติกรรมโตตอบตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะหรือจะ
เรียกวาสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 2) เจตคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา แตมิไดหมายความวาจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 3) เจตคติเปนตัวแปรหน่ึงนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดไมวาจะเปนการ
แสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงออกทางความรูสึก ตลอดจนการท่ีจะเผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 4) เจตคติมี
คุณสมบัติของแรงจูงใจในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินผล หรือเลือกสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมจริงดวย เจตคตินับวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทํางานอยางหน่ึง นอกจากความพรอมและการจูงใจ 
บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลท้ังน้ีเพราะเจตคติเปนตนกําเนิดของความคดิและแสดงการกระทํา
ออกมา 
 ดงัน้ันการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มท่ีทําใหนักเรยีนสนุกในการเรยีน และเกิดเจตคตท่ีิดตีอการ
เรียนภาษาอาหรับจึงทําใหสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาอาหรับเพ่ิมข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการเรยีนการสอนโดยใชรูปแบบการเรยีนการสอน PAKDI Model ผูวิจัย

จึงขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใชดังน้ี 
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 1. ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนการจดัการเรียนรูโดยใช PAKDI Model อยางละเอียด เพ่ือนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช PAKDI Model ใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแตละคน 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ผูสอนสามารถนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model ไปใชในการเรียนการ

สอนสามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอาหรับเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนให

ผูเรยีนเกิดการเรยีนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล 

 4. ในการสรางแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอภาษาอาหรับ อาจเปนในรูปแบบของสัมภาษณ หรือการให

นักเรียนแสดงความคดิเห็นหรืออาจจะเปรียบเทียบเจตคติของนักเรยีนท่ีมีตอภาษาอาหรับกับภาษาอ่ืนๆท่ีนักเรียนศึกษา 

เพ่ือท่ีจะเปนการเก็บขอมูลเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

Development of Science Problem Solving Competency Using STEM Education 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการ

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา กลุมเปาหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9 จํานวน 39 คน ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
สตรีทุงสง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จํานวน 3 แผน 2) แบบบันทึกสะทอนผล 
และแบบสังเกตการสอนของผูชวยวิจัย 3) แบบประเมินตนเอง 4) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร มีคาความยากงาย 0.40 - 0.79 อํานาจจําแนก 0.31-0.66 และมีคาความเช่ือมั่น 0.86 ซึ่งการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการน้ีดําเนินการ 3 วงจร ผลการวิจัย พบวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนหลังสูงกวากอนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร, การจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา 
 

Abstract 
 This classroom action research aims to develop science problem solving competency using 
STEM Education. The participants were 39 ninth grade students from Satree Tungsong School in 2018 
academic year. Research tools include STEM education lesson plans, teacher and research assistant 
diary notes, self-assessment, and a learning achievement test with the difficulty index of 0.40 – 0.79, 
discrimination index of 0.31 - 0.66 and reliability of 0.86. The classroom action research is conducted 
to 3 spirals. The research finding found that the students who have increasing of science problem 
solving competency after using STEM Education learning was higher than before with statistical 
significant at .05.  
Keywords : science problem solving competency, STEM Education learning 
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บทนํา 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรพบวานักเรียนสวนใหญเนนการทองจํา ไมมีความ

เขาใจในการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนสวนใหญไมเกิดการคิดตั้งคําถามในขณะท่ีครู
สอน ในสวนการคํานวณโจทยปญหาทางวิทยาศาสตร  นักเรียนไมสามารถแกปญหาได การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรลวนมีความเก่ียวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย มีการสืบคนหาความรูเพ่ือหาวิธีแกปญหา 
จากการท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติการสอน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2561 พบวานักเรียน
ขาดทักษะและสมรรถนะในการแกโจทยปญหาทางวิทยาศาสตร และกระบวนการแกปญหาในชีวิตประจําวัน จึงทํา
ใหครูผู สอนตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากเดิม ท่ีครูผู สอนสอนตามเ น้ือหาจํ านวนมาก                    
ปรับเปนการบูรณาการองคความรูหลายศาสตรเขามาเช่ือมโยงกัน  สามารถนําการจัดการเรียนรูไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันได (กมลฉัตร กลอมอ่ิม, 2559:335) ดงัน้ัน การจัดการเรียนการสอนครูท่ีไดใหผูเรียนได
สรางองคความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดลอมโดยอาศัยประสบการณ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และตั้งคําถามภายในช้ันเรียนเพ่ือทาทายความสามารถของผูเรียนใหคิดเปน แกปญหาได  (ดารารัตน 
ชัยพิลา และสกนธชัย ชะนูนันท, 2559:100-102) โดยใชการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดแก 
ความรูทางวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร 
(Mathematics) จึงไดมีการเช่ือมโยงสถานการณท่ีอยูใกลตัวในชีวิตประจําวันมาเปนปญหา เพ่ือสงเสริม
ความสามารถ และทักษะข้ันสูงแกผูเรียนใหไดมีการลงมือปฏิบัติ ออกแบบ และสรางสรรคช้ินงาน นําไปสูการ
แกปญหาดวยวิธีการท่ีดีท่ีสุด 

จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณจากครูพ่ีเลี้ยง นักเรียนในหองเรียนขาดทักษะในการแกปญหาใน
ข้ันระบุปญหา เมื่อครูสอนในข้ันการนําเขาสูบทเรียน โดยไมมีการเช่ือมโยงสถานการณท่ีเปนปญหาใน
ชีวิตประจําวัน พบวาผูเรียนไมเกิดกระบวนการคิดตั้งคําถาม พบวานักเรียนขาดทักษะการแกปญหาในข้ันระบุ
ปญหา เมื่อผูเรียนไมสามารถวิเคราะหปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนด จึงสงผลตอข้ันวิเคราะหปญหา ข้ัน
กําหนดวิธีการในการแกปญหา  และข้ันตรวจสอบผลลัพธ เน่ืองจากผูเรียนไมสามารถรับรูวาสาเหตุท่ีแทจริงของ
ปญหา จึงไมจําเปนตองแกปญหาจากสถานการณท่ีกําหนด ผูวิจัยจึงเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร เปนวิธีการท่ี
ชวยใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดตั้งคําถามท่ีนักเรียนสงสัยและเปนปญหา ไดพัฒนาทักษะและกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรในข้ันระบุปญหา และข้ันวิเคราะหปญหา เปนสองข้ันท่ีสําคัญท่ีผูเรียนสามารถกําหนด
สถานการณท่ีเปนสาเหตุจากปญหา และข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกไขปญหา และข้ันตรวจสอบผลลัพธเปนผลท่ีได
จากการแกปญหา ทําใหการจัดการเรียนการสอนสนุก ไมนาเบ่ือ ผูเรียนสามารถแกปญหาจากสถานการณตาง ๆ 
หรือโจทยปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดจริง ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา สามารถบูรณา
การเน้ือหาท่ีใกลเคียงหรือซ้ําซอนกัน ในการคํานวณทางคณิตศาสตรรวมกับวิทยาศาสตร เน้ือหาตองมีความ
เหมาะสมท้ังในดานความจํา ความเขาใจ การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริงสามารถบูรณาการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาได จากระดับงายไปยาก ซึ่งผูวิจัยไดเลือกสถานการณท่ีเปนปญหาใหสอดคลองกับเน้ือหาท่ี
นักเรียนพบเห็นใกลตัวและไกลตัวในชีวิตประจําวัน คือ เรื่อง วงจรไฟฟาภายในบาน ระบบสุริยะ และปรากฏการณ
ท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดทําการศึกษา ดังน้ี 
 
 
 
 
 

               

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา

(STEM Education) 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีทุงสง อ.ทุงสง               
จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 10 หองเรียน รวม 375 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 39 
คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  คือ แผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง 
วงจรไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ระบบสุริยะ และปรากฏการณท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 จํานวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 9 ช่ัวโมง แผนละ 1 วงจรปฏิบัติการ โดยนําแผนการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษาเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน หาคาเฉลี่ยตามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ในดาน
โครงสรางและเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ใน
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคาเฉลี่ย 4.45, 4.44 และ 
4.53 ตามลําดับ อยูในระดับมาก และมากท่ีสุดตามลําดับ ซึ่งผูเช่ียวชาญไดมีการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชสอน  

2.2. เครื่องมือท่ีใชสะทอนผลจากการปฏิบัติการ มี 2 ประเภท คือ แบบบันทึกสะทอนผล หรือ  
บันทึกหลังสอน ใชในการบันทึกสภาพความเปนจริงในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เทคนิค และสภาพ
บรรยากาศในช้ันเรียน นําไปใชปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมในวงจรตอไป และแบบสังเกตการณ
สอนของครูผูชวยวิจัย เปนสวนหน่ึงในการเก็บรวบรวม ใชประเมินและวิเคราะหวาการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ผูเรียนประสบความสําเร็จ หรือควรปรับปรุง แกไข 
  2.3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีลักษณะเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน 10 สถานการณ ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยใชหลักการแกปญหา 4 ข้ันตอน ตามแนวคิด
ของ Weir ไดแก ข้ันระบุปญหา ข้ันวิเคราะหปญหา ข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกปญหา และข้ันตรวจสอบผลลัพธ แลว
เสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน โดยคัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูในชวง 
0.67 – 1.00 คาความยากงาย 0.40 – 0.79 อํานาจจําแนก 0.31-0.66 และความเช่ือมั่น 0.86 โดยใช KR 20 แบบ
อิงกลุม แลวนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาไปทดสอบกับกลุมตัวอยางกอนและหลังจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา และแบบประเมินตนเอง เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือดูการสะทอนผลตนเองจาก
การแกปญหาในการทํางานกลุม ในกระบวนการแกปญหา ตั้งแตเริ่มตนการใชแผนการจัดการเรียนรูในวงจรแรก
จนถึงวงจรสุดทาย ในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
 (สาลินี โฮมแพน, 2558:67-68) ผูวิจัยไดนําหลักการและแนวคิดของเคมมิสและแมกเทการด (Kemmis 
and Mc Taggart) เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ใน 1 วงจรปฏิบัติการ ไดแก ข้ัน
วางแผน (Plan) ข้ันปฏิบัติการ (Act) ข้ันสังเกต (Observe) และข้ันสะทอนผล (Reflect) โดยทําวงจรตอเน่ือง 3 
วงจร ดังภาพท่ี 1 มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสะทอนผลเปนขอความท่ีผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอน     
สะเต็มศึกษาในแตละข้ันของความสามารถในการแกปญหา เชน ข้ันระบุปญหา ข้ันวิเคราะหปญหา ข้ันออกแบบ
วิธีการแกปญหา และข้ันตรวจสอบวิธีการแกไขปญหา  
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 3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน
ตนเอง เพ่ือหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบไดในแตละข้ัน
ของความสามารถในการแกปญหา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาโดยใชสถิติสองกลุมไมอิสระกัน (t-test dependent) 

 
ผลการวิจัย 

 วงจรปฏิบัติการท่ี 1 วงจรไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 
 ขั้นวางแผน (P) ผูวิจัยไดสังเกตการจัดการเรียนการสอนในคาบท่ีผานมา ไดวิเคราะหปญหา ซึ่งคนพบวา
นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคํานวณทางวิทยาศาสตรได และในข้ันนําเขาสูบทเรียนผูเรียนไมใหความรวมมือ
ในการตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับสถานการณในชีวิตประจําวัน รอคําตอบจากครูผูสอนอยางเดียว ผูวิจัยจึงไดศึกษา
เอกสารจากกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดท้ังการคํานวณและสถานการณตาง ๆ นําไปสูการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง วงจรไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาภายในบาน โดยใหผูเช่ียวชาญไดวิเคราะห
และใหขอเสนอแนะกอนนําไปใช ซึ่งผูเช่ียวชาญไดระบุวาใหมีการปรับเน้ือหาจากงายไปยาก โดยใหมีการเช่ือมโยง
พ้ืนฐานเรื่องการตอวงจรขนานและอนุกรมกอนแลวจึงเปนเรื่องเครื่องใชไฟฟาท่ีใหแสงสวาง 
 ขั้นปฏิบัติการ (A) ผู วิจัยไดนําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง วงจรไฟฟาและ
เครื่องใชไฟฟา โดยปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จึงนําไปใชในสอนจริง  
 ขั้นสังเกตการณ (O) ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา พบวาผูเรียนมีการวางแผนในการทํางานกลุม ผูเรียนไดเกิดการตั้งคําถามเพ่ือหาคําตอบมากข้ึน มีบรรยากาศ
ในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น 
 ขั้นสะทอนผล (R) ผูวิจัยไดสะทอนผลในข้ันระบุปญหาจากสถานการณท่ีครูสรางสมมติวา “นายจตุรงค
ตองการอานหนังสืบสอบ แตใชแสงสวางจากหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นตท่ีใหแสงสวางจาเกินไป จนเสียสุขภาพ
สายตา” พบวาสมาชิกทุกกลุมสามารถระบุปญหาของนายจตุรงคได ในข้ันวิเคราะหปญหาพบวาขณะท่ีผูเรียนทํา
กิจกรรมภายในกลุม ครูผูสอนไดถามคําถามกระตุนนักเรียนวา “เพราะเหตุใดหลอดฟลูออเรสเซนตจึงใหแสงสวาง
จา” บางกลุมเสนอวาการประดิษฐหลอดไฟท่ีไมใหแสงสวางจาเกินไป คํานึงถึงระยะทางท่ีแสงตกกระทบตอการ
อานหนังสือมุม 45 องศา แตสวนใหญภายในกลุมก็จะสืบคนเก่ียวกับสีและอุณหภูมิของหลอดไฟมีผลตอการอาน
หนังสือ ภาพรวมสมาชิกภายในกลุมไดวิเคราะหจากสถานการณแตกตางกัน  ในข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกไขปญหา 
นักเรียนไดคิดและไดปรึกษาภายในกลุม จนไดขอสรุปในการแกปญหา ผูเรียนมีการออกแบบโคมไฟ จากการใชวัสดุ
อุปกรณในการออกแบบหางายแตมีราคาแพง ซึ่งไมใชวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด ไมสอดคลองกับข้ันออกแบบวิธีการ
แกปญหา ครูผูสอนจึงควรปรับในข้ันน้ี บางกลุมออกแบบใชวัสดุท่ีมีอยู มีราคาถูกแตสามารถใชงานได และข้ัน
ตรวจสอบผลลัพธ ปญหาท่ีพบคือการออกแบบโคมไฟท่ีไมสมดุลตั้งในแนวราบ ทําใหแสงตกกระทบตอดวงตาได 
ดังน้ันครูผูสอนและผูวิจัยเห็นวาควรปรับคําถามท่ีใหผูเรียนไดเกิดการวิเคราะหมากข้ึน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
และพ้ืนฐานในการตอวงจรไฟฟา และคํานึงแสงสวางท่ีเหมาะสมในการอานหนังสือ 
 วงจรปฏิบัติการท่ี 2 ระบบสุริยะ  

ขั้นวางแผน (P) ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาโดยใหมีคําถามท่ีทําใหผูเรียนไดเกิดการวิเคราะห และ
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมใหมีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลและนําไปสูการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ เสนอตอผูเช่ียวชาญไดวิเคราะห พบวาผูเช่ียวชาญไมไดมีขอเสนอแนะ 
 ขั้นปฏิบัติการ (A) ผูวิจัยไดนําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบสุริยะ ไปใชในการ
สอนจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของผูเรียน  
 ขั้นสังเกตการณ (O) ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา พบวาผูเรียนมีการวางแผนในการทํางานกลุม มีการนําวัสดุท่ีหางายมาใชในการออกแบบจําลองระบบสุริยะ  
 ขั้นสะทอนผล (R) ผู วิจัยไดสะทอนผลในข้ันระบุปญหาจากสถานการณวา “นางสาวลักขณามี
ความสามารถทางศิลปะ ครูจึงใหนางสาวลักขณาประกวดวาดภาพโมเดลระบบสุริยะ เพ่ือใหไดรับรางวัลชนะเลิศ 
นางสาวลักขณาจะมีวิธีการออกแบบอยางไร ตามเง่ือนไขท่ีครูกําหนด” พบวาสมาชิกทุกกลุมสามารถระบุปญหา
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ของนางสาวลักขณาจากสถานการณ ในข้ันวิเคราะหปญหา พบวาผูเรียนไดใชวัสดุท่ีหลากลาย สีท่ีใชในการ
ออกแบบ โมเดลใหสวยงาม แตผูเรียนขาดการสืบคนขอมูล ครูผูสอนปรับวิธีการโดยใหผูเรียนไดสืบคนขอมูล
เพ่ิมเติม ข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกไขปญหา ผูเรียนสามารถสรางแบบจําลองโมเดลภาพวาดระบบสุริยะ ผสมผสาน
ศิลปะในการออกแบบ วัสดุอุปกรณท่ีนักเรียนเตรียมมีราคาไมแพง พบวาผูเรียนออกแบบขนาดของดาวอังคารมี
ขนาดใหญกวาโลก ไมสอดคลองกับทฤษฎีท่ีนักวิทยาศาสตรคนพบ และในข้ันตรวจสอบผลลัพธพบวา ผูเรียน
สามารถออกแบบสอดคลองกับสถานการณ กลุมท่ีไมสอดคลองกับเง่ือนไข เชน ขนาดของดาว ระยะหางของดาว
เคราะหถึงโลก เปนตน ดังน้ันครูผูสอนและผูวิจัยเห็นวาควรปรับในสวนของตัวครูผูสอนใหมีการช้ีแจงรายละเอียด
เง่ือนไขใหชัดเจนในข้ันระบุปญหา  
 วงจรปฏิบัติการท่ี 3 ปรากฏการณท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย 

ขั้นวางแผน (P) ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาพบวาใหมีการช้ีแจงรายละเอียดในการระบุปญหาใหชัดเจน
เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะห และแกไขปญหาได ผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลและนําไปสูการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง ปรากฏการณท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย เสนอตอผูเช่ียวชาญไดวิเคราะห พบวาผูเช่ียวชาญใหมีการลด
กิจกรรมบางสวนท่ีไมสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได 
 ขั้นปฏิบัติการ (A) ผูวิจัยไดนําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง ปรากฏการณท่ีโลกโคจร
รอบดวงอาทิตย โดยปรับตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปใชในการสอน 
 ขั้นสังเกตการณ (O) ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา พบวาผูเรียนมีการตั้งคําถาม โตแยงดวยเหตุผลภายในกลุม อภิปราย และชวยเหลือกันภายในกลุม  
 ขั้นสะทอนผล (R) ผูวิจัยไดสะทอนผลในข้ันระบุปญหาจากสถานการณ “ปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอการ
ออกแบบสรางบานใหมีแสงแดดสองถึง” พบวาสมาชิกทุกกลุมสามารถระบุปญหาได ในข้ันวิเคราะหปญหา พบวา
ไดมีการวิเคราะหทิศทางการรับแสงดวงอาทิตย การข้ึนและตกของดวงอาทิตย ในข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกไขปญหา 
ผูเรียนสามารถออกแบบจําลองเสนทางการเดินทางโคจรรอบดวงอาทิตยเคลื่อนท่ีจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
ในแตละฤดูกาลวาบริเวณสวนใดของบานไดรับแสงอาทิตยมากกวา พบวาภายในกลุมสวนใหญออกแบบวิธีการ
แกไขปญหาสอดคลองกับสถานการณ และข้ันตรวจสอบผลลัพธ ครูจึงไดถามคําถามและทดสอบแบบจําลอง
เสนทางโคจรปรากฏของดวงอาทิตย สมาชิกในแตละกลุมจะไดเมืองหลวงแตกตางกัน เชน ท่ีเมืองจารการตา 
อินโดนีเซียไดมีการออกแบบแปลนบานใหมีหนาตางโปรงสบาย เปนตน นําไปสูการสรางโมเดลแกปญหาบานใหมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการพักอาศัย ครูผูสอนและผูวิจัยเห็นวาผูเรียนไดเกิดการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาไดเพ่ิมข้ึนในขณะทํากิจกรรมกลุม ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือตอบสนองความตองการของ
นักเรียนในการเลือกวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

 
ภาพท่ี  1 ข้ันตอนการวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของแตละวงจรเชิงปฏิบัติการ PAOR  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

การทดสอบ N  S.D. T Sig 

กอนเรียน 39 16.62 2.92 10.06* 0.0000 

หลังเรียน 39 22.82 2.88 

      

 ผลการวิเคราะหทางสถิติในการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) พบวาความสามารถใน
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การแกปญหาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา  สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 

 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังจดักิจกรรมสะเตม็ศึกษาในแตละข้ัน 

ผลการวิเคราะหทางสถิติในการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) พบวาความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา  สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา ในข้ันระบุปญหา ข้ันวิเคราะหปญหา ข้ันกําหนดวิธีการเพ่ือแกไขปญหา และข้ันตรวจสอบผลลัพธ 

       
 

     
ภาพท่ี 3 การจัดกิจกรรมสะเต็มศกึษา (STEM Education) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาผูเรียนมีแนวโนมในการแกปญหาเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ตั้งแตวงจรปฏิบัติการแรก
ถึงวงจรสุดทาย   

2. ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา พบวาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 มีพัฒนาการสูงข้ึน เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ผูเรียนไดมีการใชความรูทางดานสติปญญา 
ทักษะ และประสบการณมาใชในการแกปญหา โดยการบูรณาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยี โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน ไดแก ข้ันระบุปญหา ข้ันรวบรวม
ขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา ข้ันออกแบบวิธีการแกปญหา ข้ันวางแผนและดําเนินการแกปญหา ข้ัน
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหา และข้ันนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือ
ช้ินงาน ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหาเปน โดยนําความรูท้ัง 4 
ศาสตรมาบูรณาการในการแกปญหา เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางองคความรูดวยตนเองเพ่ือหาคําตอบดวย
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วิธีการแตกตางกัน ทักษะการแกปญหาเปนทักษะท่ีสําคัญในการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเกิดการคิด โดยใช
ความสามารถทางดานสติปญญา ทักษะ และประสบการณจนนําไปสูการวางแผน อภิปรายภายในกลุม เพ่ือเลือก
วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหา จากการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาภายในช้ันเรียนพบวาตั้งแตวงจรแรก ถึงวงจร
สุดทายผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ในข้ันระบุปญหา ผูเรียนสามารถสามารถระบุปญหาไดดีจาก
สถานการณท่ีครูกําหนด ในข้ันวิเคราะหปญหาผูเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณได ซึ่ง
ผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะหจากปญหา ผูเรียนไดมีการสืบคนและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไดคนหาภายในกลุม ผูเรียน
ฝกการทํางานกันเปนทีม มีการอภิปรายภายในกลุมทําใหแนวคิดใหมท่ีแตกตางจากตนเอง  ในแตละข้ันผูวิจัยเห็น
วาสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ผูเรียนเกิดทักษะความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมข้ึนใน 4 ข้ันของความสามารถในการ
แกปญหาตามแนวคิดของ Weir ซึ่งพบวาผูเรียนมีความกลาแสดงออกในการตอบคําถามมากกวาการสอนปกติ และ
มีความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมข้ึน (ธีรฏา ไชยเดช, สกนธชัย ชะนูนันท และคณะ, 2560:61-62) การจัด
กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาชวยใหนักเรียนไดเผชิญสถานการณหรือภารกิจท่ีใกลเคียงกับปญหาในชีวิตจริง 
นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดผานกระบวนการกลุม ฝกการใชความคิด การออกแบบและการ
ทํางานเปนทีม และสามารถทํางานกับผูอ่ืนไดหลากหลาย  

 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา พบวานักเรียนมีความสามารถในการ
แกปญหาหลังสูงกวากอนจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยวา 
(อาทิตย ฉิมกุล, สกลรัชต แกวดี และคณะ, 2560:334-336 ) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีนําผลการวิจัยไปใช 

  ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูสะเต็มศึกษา บทบาทท่ีครูเปนผูตั้งคําถาม และใหนักเรียนไดมีการ
คนควาหาขอมูล ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการหาคําตอบในสิ่งท่ีผูเรียนไมรูเพ่ิมข้ึนนักเรียนไดมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนในกลุม มีการโตแยงเพ่ือหาเหตุผลท่ีใชในการแกปญหา ทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนาย เปนแรงจูงใจใหผูเรียน
ไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  งานวิจัยน้ีสะทอนใหเห็นวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมข้ึนหลังการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา นอกจากน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา คือ ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และคิด
สรางสรรคในการออกแบบเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน จึงเปนประโยชนตอครูผูสอนในการทําวิจัยในการพัฒนา
ใหผูเรียนไดเกิดการคิดข้ันสูง สมรรถนะและทักษะของผูเรียนท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ในอนาคต 
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ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ  

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

The Result of 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique on 

Homeostasis Organism on Learning Achievement of Secondary Grade 

6 Students 
ผูวิจัย ชนากานต เนาวสุวรรณ1     Chanakan Naosuwan1 
                   tidti_mikety@hotmail.com 

        เอกวิทย แกวประดิษฐ2                 Akawit Kaewpradit2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

วิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 

38 คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม กลุมท่ีศึกษาไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผัง

มโนมติ ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดย

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง วิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมต ิมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการ

จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

คําสําคัญ : การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  แผนผังมโนมัติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การรักษาดุลยภาพของ 

              สิ่งมีชีวิต 

 

ABSTRACT 

 The research aimed to study and compare learning Achievement before and 

after of Secondary Grade 6 Students learning 5E Inquiry Process with Concept Mapping 

Technique on Homeostasis Organism. The study was held on the 2nd semester; Academic year: 

2018 with a class of 38 students. The sample was chosen by purposive sampling method. The 

students were instructed by 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique. Approach for 

1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2อาจารย ดร. สาขาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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6 hours. The research instruments consist of 1) Lesson plans for 5E Inquiry Process with Concept 

Mapping Technique on Homeostasis Organism 2) Achievement test. The experimental research 

was conducted using the One-group Pretest- Posttest Design. The data was analyzed by 

percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test. The research findings were 

summarized as follows: The students who studied 5E Inquiry Process with Concept Mapping 

Technique approach had posttest mean scores on achievement higher than pretest at the 0.01. 

Keywords: 5E inquiry process, Concept Mapping Technique, Achievement, Homeostasis 

Organism 

บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคน   

ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยได

ใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุ

เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา

อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได 

การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรท่ีใชวิธีการการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ตองการใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการจัดการเรียนรู โดยการทําใหผูเรียนคนพบความรูและเกิดกระบวนการคิดแกปญหาดวยตนเอง ซึ่ง

จะกอใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรูน้ัน ครูเปนบุคคลสําคัญในการจัดกิจกรรม           

โดยการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งลักษณะและเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรมีการคนควาแสวงหาความรูตางๆ อยู

ตลอดเวลา การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูจึงเปนการพัฒนาความคิดของผูเรียนใหกวาง

ข้ึนและการนําแผนผังมโนมติมาใชรวมกับการจัดการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห เห็นภาพความคิด

รวบยอด ในรูปแบบท่ีจับตองได ดังน้ันผลท่ีผูเรียนจะไดรับโดยตรงคือ จะเกิดความเขาใจในแผนผังมโนมติน้ัน และ

ไดเรียนรูทักษะการสรางมโนมติซึ่งสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนมติอ่ืน ๆ ตอไปได รวมท้ังชวยพัฒนา

ทักษะการใชเหตุผลดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีน วิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดลุยภาพ

ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผัง

มโนมต ิ

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 หอง รวม

นักเรียนท้ังหมด 154 คน 
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1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนชะอวด   

วิทยาคาร ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 38 คน  ไดมา

จากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ( Cluster Random sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ

การใชแผนผังมโนมติ จํานวน 3 แผน 

 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน  

 3. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการเรียนแบบ

สืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมต ิผูวิจัยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

3.1.2 ศึกษาหลักการและข้ันตอนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผังมโน

มติ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู 

3.1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผังมโนมติ           

วิชาชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จํานวน 3 แผน 6 คาบ ใชเวลาสอน 3 สัปดาห 

 3.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

 3.1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

3.2.1 ศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูล เรื่องการรักษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิต 

3.2.2 ศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูล เรื่องการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาชีววิทยา 

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนาน จํานวน 30 ขอ 

3.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาชีววิทยา                

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

3.2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

[ 122 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

3.2.6 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

3.2.7 คัดเลอืกแบบทดสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค

การเรียนรู โดยกําหนดคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป 

3.2.8 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชะอวดวิทยา

คาร เพ่ือวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนก โดยใชเทคนิค 50% กําหนดคาความยากงายระหวาง .20 - .80 

และอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ข้ึนไป 

 3.2.9 วิเคราะหคาความเช่ือมั่นของขอสอบท้ังชุด โดยใชวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน 

ใชสูตร KR – 20 คาความเช่ือมั่นตั้งแต .50 ข้ึนไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยาง ดวยแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน                 

วิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 50 นาที 

4.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการ

ใชแผนผังมโนมติ จํานวน 2 แผน 4 คาบ 

4.3 ทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง ดวยแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน วิชาชีววิทยา 

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 50 นาที 

4.4 ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.5 นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอ

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ไป

วิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน( 

30 คะแนน )  

คะแนนหลังเรียน( 

30 คะแนน ) 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน( 30 

คะแนน )  

คะแนนหลังเรียน( 

30 คะแนน ) 

1 11 21 11 13 24 

2 10 22 12 10 22 

3 5 24 13 10 28 

4 9 24 14 11 26 

5 12 27 15 14 27 

6 10 27 16 8 22 

7 10 25 17 6 25 

8 14 26 18 9 24 

9 10 27 19 13 24 

10 6 20 20 8 25 

21 10 22 30 16 26 

22 7 26 31 13 27 

[ 123 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน( 

30 คะแนน )  

คะแนนหลังเรียน( 

30 คะแนน ) 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน( 30 

คะแนน )  

คะแนนหลังเรียน( 

30 คะแนน ) 

23 7 26 32 8 21 

24 11 26 33 10 25 

25 14 24 34 7 26 

26 13 25 35 10 27 

27 9 26 36 12 26 

28 11 24 37 9 28 

29 8 25 38 10 26 

เฉลี่ย 10.10 24.89    

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 คะแนนกอนเรียน( 30 คะแนน )  คะแนนหลังเรียน( 30 คะแนน ) 

เฉลี่ย 10.10 24.89 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา การจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ นักเรียนมี

ผลการเรียนโดยเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึน แสดงวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษา

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการ

ใชแผนผังมโนมติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การ

รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ

การใชแผนผังมโนมต ิ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียน 

จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D.) 

t df Sig.        

(2-tailed) 

 

กอนเรียน 28 30 10.10 2.52 -15.71** 37 0.0000 

หลังเรียน 28 30 24.89 2.02 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชาชีววิทยา เรื่อง การ

รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
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รวมกับการใชแผนผังมโนมต ิมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 10.10 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.52 สวน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 24.89 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เทากับ 2.02 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบสถิติที (t-test) ไดคา t เทากับ -15.71 มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

อภิปรายผล 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใช

แผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 จากการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 

รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล สูงข้ึน แสดงวาการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 

รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน การ

เรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ สามารถชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ใน

เน้ือหาท่ีเรียนไดเปนอยางดี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการใชแผนผังมโนมติทําใหสามารถเห็นภาพความคิดรวบยอด ใน

รูปแบบท่ีจับตองได สามารถเห็นสวนท่ีสําคัญไดงาย จึงสะดวกในการนําไปทบทวนทุกครั้งท่ีตองการ และรวม

ความคิดรวบยอดตองใชความเขาใจท่ีชัดเจนและแมนยําท้ังในเรื่องความหมาย และความเช่ือมโยงของความคิดรวบ

ยอดจึงทําใหการเรียนรู กลายเปนกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธกัน อีกท้ังการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธี

เรียนท่ีเหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร โดยท่ีครูเปนผูเตรียมสภาพแวดลอมจัดลําดับเน้ือหา แนะนําหรือชวยใหนักเรียน

ประเมินความกาวหนาของตนเอง นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มท่ี ไดศึกษาดวยตนเองจึงมีความ

อยากรูอยูตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิด และฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธี

สืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือทําใหสามารถจดจําไดนาน

และนําไปใชในสถานการณใหม นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถเรียนรูมโนทัศน

และหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิต  ผอมเซง (2556) ไดศึกษาผลการเรียน

แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยการการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันรวมกับการ

ใชเทคนิคผังกราฟกสูงกวาของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และสอดคลองของอับดุลเลาะ อูมาร ท่ีไดศึกษาผลของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่องสมดุลเคมี ท่ีมีตอ

แบบจําลองทางความคิด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

จังหวัดปตตานี พบวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีเรียนท่ีเหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร โดยท่ีครูเปนผู

เตรียมสภาพแวดลอมจัดลําดับเน้ือหา แนะนําหรือชวยให นักเรียนประเมินความกาวหนาของตนเอง สวนนักเรียน

เปนผูเรียนภายใตเง่ือนไขของครู นักเรียนมีอิสระในการดําเนินการทดลองอยางเต็มท่ี 
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1.2 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิด และฝกการกระทํา ทําใหได

เรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธีสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได 

1.3 การใชแผนผังมโนมติ ทําใหสามารถเห็นภาพความคิดรวบยอด ในรูปแบบท่ีจับตองได ทําให

สามารถใหความสําคัญไดงายดาย จึงสะดวกในการนําไปทบทวนทุกครั้งท่ีตองการ นอกจากน้ีในการรวบรวม

ความคิดรวบยอดตองใชความเขาใจท่ีชัดเจนและแมนยําท้ังในเรื่องความหมาย และความเช่ือมโยงของความคิดรวบ

ยอดจึงทําใหการเรียนรู กลายเปนกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธกัน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยวิธีการ

เรียนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหทันสมัยและแปลกใหมอยูเสมอ เพ่ือกระตุนความ

สนใจของนักเรียน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ  
โดยใชชุดแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

Development of learning achievement in mathematics learning subject matter 
inequality by Using the skill set of mathayom suksa three students 

Khuan Niang Witthaya School Khuan Niang District, Songkhla Province 
 

ผูวิจัย สุดารตัน ชนะสงคราม1 Sudarat Chanasongkram1  
 รุจิราพรรณ คงชวย2 Rujirapun Kongchuay 2 
 ชุติมา  จันทรจิตร3       Chutima Chantarajit 3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะกับเกณฑรอยละ 
70 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 23 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 4 สัปดาห รวม 12 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ จํานวน 12 
แผน 2) ชุดแบบฝกทักษะ จํานวน 3 ชุด และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย )X(  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที   
(t – test Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวาเกณฑรอยละ 70  

 
คําสําคัญ : คณิตศาสตร, อสมการ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชุดแบบฝกทักษะ 
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2  อาจารย ดร. โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
3 อาจารย ดร. โปรแกรมวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) Comparison of learning achievement in 
mathematics learning subject matter, inequality between before and after learning by using skill 
training sets and 2) Comparison of learning achievement in mathematics learning subject on 
post-learning inequality by using skill set with 70 percent criteria. The sample group included 23 
Matthayomsuksa 3/8 students in the 2st semester of the academic year 2018 at Kuan Niang 
Wittaya School, Khuan Niang District, Songkhla Province. Which was obtained by Cluster Random 
Sampling, Time spent in research is 12 hours for 4 weeks. The tools used in this research were 1) 
learning activity plan Mathematics subject matter group, about 12 inequalities, 2) 3 sets of skill 
training sets and 3) Learning achievement test Mathematics learning subject matter, inequalities, 
which are categorized as multiple-choice tests, 4 choices of answers, 20 items. Statistics used in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation and t – test Dependent.  
 The results showed that 1) learning achievement Mathematics learning subject group: 
Inequalities of Mathayom Suksa 3 students after learning by using skill training sets are higher 
than before with statistical significance at the level of .05 and 2) Learning achievement 
Mathematics learning strands about the inequalities of Mathayom Suksa 3 students after learning 
by using skill training sets is above the 70 percent threshold. 

Keywords : mathematics, inequality, achievement, skill set  

บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนํา
ความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา การดําเนินชีวิต และการศึกษาตอ การมเีหตุผล 
มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 10) และยังกลาววา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 47) ดังน้ันการท่ี
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
จากสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ฝกทักษะการสืบเสาะหาความรูท่ีหลากหลายและทําใหช้ันเรียนเปลี่ยนไปจากช้ันเรียน
ทําแบบฝกหัดและทองจํามาเปนช้ันเรียนท่ีนาตื่นเตนท้ังการสอนและการเรียนรู สอดคลองกับ อําไพ ธนะมูล  
(2557 : 12) ท่ีกลาววา หลักการสอนคณิตศาสตรน้ัน ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงประสบการณ ความรูพ้ืนฐาน และ
ศักยภาพของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน ใหผูเรียนไดเขาใจถึงพ้ืนฐานของคณิตศาสตร และ      
เนนการฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนอยางมีเหตุผลโดยสอนจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด            
ใหผูเรียนรูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร และรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณได อยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ
วางแผน ตดัสินใจแกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551 : 45) มนุษยไดใชคณิตศาสตรโดยไมไดตั้งใจ โดยรูตัว และไมรูตัว เชน เรื่องของการกําหนดเวลา
ในการทํางานหลาย ๆ งานในแตละวันก็เปนเรื่องของการวัดเวลา เรื่องคาใชจายก็เปนเรื่อง การประมาณคา ซึ่งก็
ตางเปนเรื่องท่ีตองใชความรูสึกเชิงจํานวน หรือแมกระท่ังการเดินทางท่ี มนุษยพยายามหาเสนทางท่ีสิ้นสุดแลวใช
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เวลานอย  คาใชจายนอยลงเหลาน้ี แสดงใหเห็นวา คณิตศาสตรเปนสิ่งท่ีอยูใกลตัวและมีประโยชนตอชีวิตมนุษย 
(อัมพร มาคะนอง, 2553 : 1) ธรรมชาติของคณิตศาสตรเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เริ่มตั้งแต
ตื่นนอนข้ึนมาก็ดูเวลา ประมาณ หรือคะเนเวลาในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน และในการดําเนินชีวิตตลอดวันก็จะ
เก่ียวของกับจํานวน ตัวเลข ขนาด รปูรางของสิ่งตาง ๆ ขอมูลท่ีนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีเปนจุดเนนในการ
พัฒนา ผูเรียน โดยนาความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา การดําเนินชีวิต และ
การศึกษาตอ การมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรพัฒนาการคิดอยางเปนระบบและการคิด อยางสรางสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตรใหดีน้ัน ครูจําเปนตองคํานึง
ความพรอมในดานตาง ๆ ของผูเรียนท้ังดานความรูพ้ืนฐานของตัวผูเรียนเอง การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู การนําเสนอปญหาใหเปนปญหาท่ีเปนจริงในชีวิตประ
จาวันท่ีผูเรียนคุนเคยและครูตองจัด บรรยากาศการเรียนรูท่ีมีความเปนกันเองและสนุกสนาน การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ี หลากหลายใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียน 
โดย คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการเผชิญกับสถานการณ และการประยุกต
ความรูเพ่ือมาใชแกปญหา ครูควรจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและพัฒนาสื่อการเรียนการ สอนใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน ซึ่งในปจจุบันน้ีผูสอนมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบงานนอกเหนือจากการสอนอยางมากมาย บางครั้งครู
ตองท้ิงภาระหนาท่ีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือไปปฏิบัติงานอ่ืน ทําใหตองท้ิงการสอนและไมไดตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองหรือเสริมผูเรียนเปนรายบุคคลอยางใกลชิด และครูสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบ บรรยาย โดยไม
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ทําใหนักเรียนท่ีเรียนรูไดเร็วสามารถเขาใจเน้ือหาไดงาย สวน
นักเรียนท่ีเรียนรูชา หรือฟงบรรยายไมทัน หรือไมเขาใจเน้ือหาท่ีบรรยายก็จะเกิดความเบ่ือหนาย ไมอยากเรียน 
เมื่อตองเรียนเรื่องใหมจะยิ่ง ประสบปญหามากข้ึน เพราะขาดความรูความเขาใจในเรื่องเดิมท่ีเปนพ้ืนฐาน สงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําลง และจะมีเจตคติ ท่ีไมดีตอการเรียนคณิตศาสตรในท่ีสุด (ฟาฏินา วงศเลขา, 2553)  
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในหองเรียนน้ันยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ของหลักสูตร 
ดังจะเห็นไดจากรายงานการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 จากการประเมินดังกลาวช้ีไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
คณิตศาสตรอยูในระดับท่ีต่ําไมเปนท่ีนาพอใจ ครูผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาคนหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การแกไข เพ่ือปรับปรุงวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหนักเรียนเกิดทักษะ การเรียนรูคณิตศาสตรตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด ท้ังน้ีนักเรียนสมควรท่ีจะไดรับการพัฒนา เพ่ือใหเกิด กระบวนการ ทักษะการคิด การแกปญหา 
และนําไปสูความจํา ความคงทนในการเรียนรู การแกปญหา และปญหาท่ีครูผูสอนคณิตศาสตรพบมากท่ีสุดคือ 
นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา และการดําเนินการทางคณิตศาสตรน่ันเอง 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงหาแนวทางใน ปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูง โดยนําเอาแบบฝกทักษะมาใชใน กระบวนการจัดการเรียน

การสอนแบบฝกทักษะมีความสําคัญและมีประโยชนตอการจัดการเรียนการ สอนในเน้ือหาคณิตศาสตรท่ีเปนทักษะ

การคิดวิเคราะห ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีดังท่ี วิมลรัตน สุนทรโรจน (2551 : 131) กลาววา “แบบฝก

ทักษะเปนเทคนิคการสอนท่ีสนุกอีกวิธีหน่ึง คือ การใหนักเรียนทําแบบฝกมากชวยใหนักเรียนมีพัฒนาทักษะการ

ทางการเรียนรูไดดี” และชุลีพร พินิจพล (2554 : 41) กลาววา “แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียน

เกิดความรูความ ชํานาญ และทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จควรสรางใหถูกวิธี เหมาะสมกับ

ชวงวัย และความสามารถของนักเรียน การใชแบบฝกทักษะเปนวิธีการท่ีสนุกสนาน เขาใจงายไมนาเบ่ือ” ดัง จะ

เห็นไดจาก ภาสินี พงษอารีย (2557 : 84-85) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง ลําดับและอนุกรม ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ 

และความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมมีความพึง พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ซึ่งเปนเทคนิคการจัดการ

เรียนสอนท่ีหลากหลาย มีความสนุกและนาสนใจอีกวิธีหน่ึง มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ทักษะการแกปญหา และเปนสื่อการเรียนรูท่ีชวยให นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง และชวยพัฒนาทักษะ

การแกปญหา โจทยปญหา ใหแกนักเรียน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรใหมี

คุณภาพดียิ่งข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดแบบฝกทักษะ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะกับเกณฑรอยละ 70  

สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียน  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวาเกณฑรอยละ 70  
 

 

 

ชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ  
ประกอบดวย 

ชุดท่ี 1 เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชุดท่ี 2 เรื่อง การแกอสมการเชิงเสน 

         ตัวแปรเดียว 

ชุดท่ี 3 เรื่อง โจทยปญหาเก่ียวกับอสมการ         

         เชิงเสนตัวแปรเดียว 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่อง อสมการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
เน้ือหาท่ีใชในการศึกษา เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       

เรื่อง อสมการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งประกอบดวย 
1. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว    จํานวน 3    ช่ัวโมง 
2. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   จํานวน 5    ช่ัวโมง 

3. โจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  จํานวน 4    ช่ัวโมง 
ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

ควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 8 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 233 คน   
ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 23 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ 
ตัวแปรตาม   ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุด
แบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 

แผนแบบการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชแผนแบบการทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest – Posttest 

Design) โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
1.1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรือ่ง อสมการ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดแบบฝกทักษะ จํานวน 12 แผน 
1.2. ชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 3 ชุด 
1.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดแบบฝกทักษะ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 
ขอ 

2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
2.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดแบบฝกทักษะ  
2.1.1. ศกึษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักการจุดมุงหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวดําเนินการ การวัดผล การประเมินผล และการติดตามผล ศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจุดประสงคและคําอธิบาย
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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2.1.2. วิเคราะหหลักสูตร กําหนดสาระการเรียนรู สื่อและหนวยการเรียนรู กําหนดเน้ือหาหรือ
สาระการเรียนรู กิจกรรม ช่ัวโมง เวลา ผลการเรียนท่ีคาดหวัง และจัดทําตารางวิเคราะหโครงสรางเน้ือหา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

2.1.3. กําหนดหัวเรื่อง หนวยการเรียนรูยอย เวลาเรียน 
2.1.4. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยกําหนดเวลาท่ีใชสอนรวม 12 ช่ัวโมง รวมกับเวลาในการ
ใชทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  

2.1.5. นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสรางข้ึน ใหครูพ่ีเลี้ยงพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและใหขอเสนอแนะ 

2.1.6. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของครูพ่ีเลี้ยง 
2.1.7. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

2.2. ชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 3 ชุด 

2.2.1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเปนชุดแบบฝก
ทักษะ เรื่อง อสมการ 

2.2.2. ศึกษาวิธีสรางชุดแบบฝกทักษะและวิเคราะหหลักสูตรจากหนังสือการวัดผลประเมินผล 
ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับหลักสูตรสถานศึกษา  

2.2.3. สราง ชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ จํานวน 3 ชุด ไดแก  
 ชุดแบบฝกทักษะท่ี   1   เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 ชุดแบบฝกทักษะท่ี   2   เรื่อง การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ชุดแบบฝกทักษะท่ี   3   เรื่อง โจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   

2.2.4. นําเสนอครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและนํามาแกไข 
2.2.5. นําชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ ท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ตอไป 
2.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
2.3.1. ศึกษาเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ จากหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2.3.2. ศึกษา วิเคราะหจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร   
2.3.3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคในหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 
2.3.4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                 

เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ   

2.3.5. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน เพ่ือประเมิน
ความสอดคลองระหวางขอสอบ กับจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 40 ขอ  โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ซึ่งการใหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

        +1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดไดตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค 

  0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบน้ันวัดไดตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค 

 -1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันไมไดวัดตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค 

2.3.6. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   
แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ไดจํานวนขอสอบท่ีผานเกณฑ จํานวน 20 
ขอ แลวนํามาพิมพเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปใชในการทดสอบกลุมตัวอยางตอไป    
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 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ทดสอบกอนเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดความรูพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควน

เนียง จังหวัดสงขลา จํานวนนักเรียน 23 คน ดวยแบบทดสอบกอนเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชเวลาทดสอบ 40 นาที  

2. ดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวนนักเรียน 23 คน จํานวน 12 แผน แผนละ 1 
ช่ัวโมง ใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู 12 ช่ัวโมง (รวมทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน)  

3. ทดสอบหลังเรียน 
 เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวนนักเรียน 23 คน ครบ 12 ช่ัวโมง ผูวิจัย
ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียน และนําคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางไปวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย )X(  คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที (t - test Dependent) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดย

ใชชุดแบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ดังน้ี 
 1.  กอนเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 12 คะแนน คะแนน
ต่ําสุด 6 คะแนน คะแนนเฉลี่ย )X( เทากับ 9 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 1.93 และหลัง
เรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 18 คะแนน คะแนนต่ําสุด 9 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย )X( เทากับ 14 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 2.37 แสดงใหเห็นวา  หลังเรียน
โดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 1 
ตาราง 1  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
             เรื่อง อสมการ กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ 

ผลการเปรยีบเทียบ n X  S.D. t 

กอนเรียน 23 9 1.93 8.789* 
หลังเรียน 23 14 2.37 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
เมื่อพิจารณาคะแนนเปนรายบุคคล พบวา นักเรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 จํานวน 17 คน และนักเรียนมี
คะแนนต่ํากวาเกณฑ รอยละ 70 จํานวน 6 คน 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โดยใชชุดแบบฝกทักษะ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย

ใชชุดแบบฝกทักษะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีความสนใจและให

ความสําคัญเก่ียวกับการฝกฝนดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนท่ีปรึกษา และกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จันตรา ธรรมแพทย (2550 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝก

ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา 

ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา คณิตศาสตรของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรต่ํา ภายหลังการใช แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรสูงกวาเกณฑและสูงกวากอนการใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กชพร ฤาชา (2555 : 65-66) ไดทําการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนใน

การเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

โดยใชแบบฝกทักษะและการเรียนแบบปกติ พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

โดยใชแบบฝกทักษะและการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนไมแตกตางกัน แตหลังการทดลอง

นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โดยใชชุดแบบฝกทักษะ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 โดยมีคาเฉลี่ย 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผูวิจัยไดศึกษาตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวดําเนินการพัฒนาชุดแบบฝกทักษะข้ึน โดยผาน

กระบวนการสรางท่ีมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม ทําใหชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง อสมการ มีลําดับเน้ือหาเรียงจาก

งายไปยาก มีการเสริมแรงเมื่อ นักเรียนทําแบบฝกหัดถูกตอง มีการสรุปเน้ือหาท่ีชัดเจน และยังเช่ือมโยงความรูเดิม

กอนท่ีจะเรียนความรูใหม ทําใหผูเรียนเกิดความ ทาทายท่ีอยากจะเรียนรู เกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

นอกจากน้ี ชุดแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุงใหมีความสมบูรณกอนนําไปใชทดลองจริง  ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ สุคนธ สินธพานนท (2553) ไดสรุปลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี ควรมีคําอธิบายในการใชอยาง

ชัดเจน เขาใจงาย เปนแบบฝกทักษะท่ีใชเวลาฝกไมนานมากเกินไป และสวนประกอบของแบบฝกทักษะ ควรดึงดูด

ความสนใจ ตรงจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาพอเหมาะ ไมมากหรือนอยเกินไป เหมาะสมกับวัยและความสามารถ

ของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนแสดงความสามารถและสามารถใชฝกหรือเรียนไดดวยตนเอง และผลการวิจัยยัง

สอดคลองกับ จิราภรณ พูนเกลา (2556 : 66) ไดทําการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนใน

การเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาทศนิยม โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพเทากับ 85.06/84.89 ซึ่งสูง

กวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การศึกษาคนควาครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี ้
1. การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองวางแผนหรือออกแบบการสอนใหเปนระบบ มี

ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมไปถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการ
เรียน การวัดผลและประเมินผล 

2. ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝกทักษะ อยางละเอียด เพ่ือจะ
ไดกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรใชแบบทดสอบชนิดอ่ืน ๆ ประกอบกันดวย เชน แบบทดสอบ
อัตนัย  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคํา   แบบทดสอบปรนัยชนิดจับคู    

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการนําชุดแบบฝกทักษะไปแกไข และไปเพ่ิมเติมเน้ือหาใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ 

นักเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝกทักษะ ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเน้ือหา

คณิตศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร 

เชน กระบวนการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห  
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การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจใน    

การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

 
ผูวิจัย อิทธิพล หวานดี1      Ittipon Hwandee1                                                                                                       

        ittiponhwandee@gmail.com 
        ชัยเชต ขุนฤทธ์ิ2                                                                   Chaichad Kunrid2                                 
        สุนธีราภรณ ชัยฤกษ3                 Sunteeraporn Chaireck3 

             อลิสรา ชมช่ืน4                                                                                                          Arisara Chomchuen4 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติ

ของนักเรียน กอนและหลังการใชโปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนในการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ การวิจยัใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว

โดยวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน มีกลุมตัวอยางคือฃั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ เรื่องเวกเตอรในสามมิต ิ

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการทดลองเปนเวลา 11 คาบ 

วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ และสถิติทดสอบทีแบบกลุม

ตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (Dependent samples t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบเรื่องเวกเตอร กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช

โปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ คะแนนสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.86 คะแนนสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.30 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

2.604 โดยคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมี

คะแนนพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 46.85 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (3.96) โดยประเด็นเรื่อง

การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะมีประโยชนในการจัดกิจกรรมในหองเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา 

ไ ด แ ก บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ห อ ง เ รี ย น เ ห ม า ะ ส ม แ ก ก า ร เ รี ย น รู ต า ม ลํ า ดั บ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะเรื่องเวกเตอรในสามมิต ิ

 

 

______________________________________ 
1นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2 3ครูหมวดคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี
4อาจารยประจาํภาควิชา คณะศึกคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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บทนํา 

 เวกเตอรเปนปริมาณทางคณิตศาสตร ซึ่งมีลักษณะไมเหมือนกับ สเกลาร ซึ่งเปนจํานวนท่ีมีทิศทาง       

ในปจจุบันอยางท่ีเราทราบกันวาเวกเตอรเปนเครื่องมือท่ีดีและเหมาะท่ีจะใชอธิบายความคิดสําคัญทางเรขาคณิต 

ฟสิกส และแมกระท้ังวิชาวิศวกรรมศาสตร การพิสูจนทฤษฎีบทหลาย ๆ ทฤษฎีบทกระทําไดโดยงายและรัดกุม    

เมื่อใชเวกเตอรเขามาชวย นอกจากน้ีเวกเตอรยังมีประโยชนในการศึกษาโครงสรางของคณิตศาสตรและเปน

รากฐานของคณิตศาสตรข้ันสูง เวกเตอรในสามมิติ มีบทบาทสําคัญในหลาย ๆ แขนงวิชา แลวเน้ือหาเวกเตอร เปน

สวนหน่ึงของวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติมท่ีไดจัดการเรียนการสอนในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (แผนการเรียน 

คณิตศาสตร -วิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร – อังกฤษ ) ซึ่งเน้ือหามีลักษณะเปนนามธรรมเก่ียวกับเรขาคณิต และ

พีชคณิต จึงทําใหบางครั้งตัวนักเรียนเองมองภาพของเวกเตอรในสามมิติไมคอยชัดเจนมากนัก 

จากการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากครูประจําวิชาเก่ียวกับการเรียนการสอนเรื่อง เวกเตอรในสามมิติของ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จั งหวัดปตตานี พบวาครูคณิตศาสตร ท่ี ทําการสอนเรื่องเวกเตอร ในสามมิต ิ

ประสบปญหาเก่ียวกับการสอนเรื่องน้ี กลาวคือ ครูไมมีวิธีการสอนท่ีเหมาะสม และไมมีสื่ออุปกรณชวยใน 

การสอน อยางไรก็ตาม การแกปญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องเวกเตอรในสามมิติจําเปนตองใชเวลาใน

การศึกษา วิจัยเพ่ือหาแนวทางและวิธีการแกปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทาง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ จากเทคโนโลยีเปนสวนหน่ึงท่ีมีความสําคัญสําหรับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร (NCTM, 2000) การใชเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนมี

สวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในช้ันเรียนโดยเปลี่ยนจากครูเปนศูนยกลางการเรียนการสอน (Teacher 

centered approach) มาเปนนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน (Student centered approach) จาก 

GeoGebra เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรท่ีเปน Freeware จึงสามารถนําไปใชโดยไมตองขอถึงลิขสิทธ์ิ 

คําวา GeoGebra มาจากคําวา Geometric ผสมกับคําวา Algebra น่ันคือ โปรแกรมน้ีมีคุณสมบัติการใชงานท้ัง

ดานเรขาคณิตและพีชคณิตถือเปนท่ีนิยมแพรหลายไปท่ัวโลก  และผูวิจัยมองเห็นวาหากใชแบบฝกทักษะท่ีควบคุม

เน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรู ก็จะสามารถทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาท่ีแทจริงของเรื่องน้ัน ๆ ไดดีข้ึน 

เน่ืองจากประเด็นท่ีกลาวขางตน ทําใหนักเรียนขาดความสนใจและความเขาใจในเรื่องเวกเตอรในสามมิติ 

สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงหาแนวทางใหมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือแกปญหาดังกลาว และพบวาการใชโปรแกรม GeoGebra เปนทางเลือกหน่ึงท่ีอาจจะนํามาใชแกไขปญหาน้ีได 

ดังท่ีมีงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษารับรองประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการสอน เชน 

งานวิจัยของสุทิน บับภาวะตา วิไลวรรณ สีแดด ไพรินทร สุวรรณศรีศรี วุฒิชัย ภูดี และ ผศ.ดร .นฤมล 

 ศักดิ์ปกรณกานต  ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอันสงผลตอความเขาใจ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผานโปรแกรม GeoGebra  และแบบฝกทักษะ เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติของนักเรียน กอนและหลังการใชโปรแกรม Geogebra และแบบ

ฝกทักษะผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติ  
 ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรม GeoGebra  

และแบบฝกทักษะ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องเวกเตอรของนักเรียน กอนและหลังการใชโปรแกรม 

GeoGebra และแบบฝกทักษะ 

2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนในการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 

          การวิจัยครั้งน้ีใชวิจัยเชิงทดลอง  โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองกลุมเดียว  วัดผลหลังการ

ทดลอง โดยมีแบบทดสอบกอนและหลังใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ ในการจดัการเรียนการเรยีนรู 

มีแบบแผนการวิจัย ดังตอไปน้ี 

       เมื่อ T1 หมายถึงการทดสอบกอนเรียน  

              X หมายถึง การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ  

            T2 หมายถึงการทดสอบหลังเรียน 

กลุมเปาหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 10 หอง นักเรียนจํานวน 350 คน 

            กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 จํานวน 40 คน ท่ีไดจากการสุมแบบกลุมโดยใช

หองเรียนเปนหนวยในการสุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

           ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ไดแก 

         1.เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก 

             1.1 แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ  

          2.เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรตาม ไดแก 

            2.1 แบบทดสอบเรื่องเวกเตอรในสามมิติ จํานวน 15 ขอ 

             2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ จํานวน 9 ขอ 

 

 

ตัวแปรตน 

 โปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ 

 

T1 X T2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือ คุณภาพเคร่ืองมือ (กอนนําไปใช) คุณภาพเคร่ืองมอื 
(หลังนําไปทดลองใช) 

แผนการจดัการเรียนรู ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา - 

แบบทดสอบ  (อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขอคาถามกับวัตถุประสงค) 

1.คา IOC (0.6-1.0) 
2.คาความยาก–งาย(0.55-0.8) 
3.คาอานาจจาแนก(0.0793 –
0.546) 
4.ความเช่ือมั่นแบบ KR20 
(0.289) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(อาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถาม) 

ความเช่ือมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
(0.647) 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยน้ีผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูวิจัยประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ (1) ข้ันกอนการ
ทดลอง (2) ข้ันการทดลอง (3) ข้ันหลังการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.ขั้นกอนการทดลอง 
           ในการวิจัยครั้งน้ี   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูกับตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี  ปการศึกษา 2561  
    1.1. ผูวิจัยไดสมัภาษณการจดัการเรยีนการสอนของครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5 เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาการจดัการเรียนการสอน จากน้ันไดศึกษาคาควาแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของ
ครูผูสอนและนํามาพัฒนาเปนหัวขอวิจัย 
    1.2 ผูวิจัยไดจัดเตรยีมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แบบทดสอบ
กอนเรียน  แผนการจัดการเรยีนรูเรื่องเวกเตอรในสามมิติ โปรแกรม GeoGebra  แบบฝกทักษะ และแบบทดสอบ
หลังเรียน 

2.ขั้นการทดลอง 
    2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู 11 คาบ (รวมสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน)  ดังน้ี 
       - เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องเวกเตอร ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5/6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยาง
ท่ีไดรับจากการทดสอบครั้งน้ีเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

ช่ัวโมงท่ี 1 และ 2 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องพิกัดฉากสามมติ ิ
ช่ัวโมงท่ี 3 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องเวกเตอร 
ช่ัวโมงท่ี 4 และ 5 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องการบวกและการลบเวกเตอร 
ช่ัวโมงท่ี 6 และ 8 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องเวกเตอรในระบบพิกัดฉาก 
ช่ัวโมงท่ี 9 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องการคูณเวกเตอรดวยสเกลาร 
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    -  เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมติิ และบันทึกผลการ 
ทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) พรอมท้ังใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรู 

3.ชั้นหลังการทดลอง 
             ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล ในกรณท่ีีขอมูลผลการ

ทดสอบของนักเรียนไมครบถวน คณะผูวิจัยจะติดตามใหนักเรียนทดสอบเพ่ิมเติม หลังจากน้ันไดจัดเตรียมบันทึก

ขอมูลเพ่ือจะวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

           1. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเวกเตอรในสามมิติ  ผูวิจัยวิเคราะห

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พัฒนาการสัมพัทธ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
โปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ (เต็ม 15 คะแนน) 

 N Minimum Maximum Mean SD 

Pretest 40 2.00 8.00 4.28 1.826 

Posttest 40 6.00 15.00 9.30 2.604 

 
          จากการวิเคราะหตารางท่ี 3 พบวา คะแนนกอนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 มีคานอยท่ีสุด
เทากับ 2 คะแนน คามากท่ีสุดเทากับ 8 คะแนน มี คาเฉลีย่เทากับ 4.28 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ  1.826 สวนคะแนนสอบหลังเรียนมีคานอยท่ีสดุเทากับ 6 คะแนน คามากท่ีสดุเทากับ 15 คะแนน คาเฉลีย่
เทากับคะแนน 9.30 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.604  

 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแทงแสดงคะแนนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช

โปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ  
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoG ebra และแบบ
ฝกทักษะ ซึ่งจะเห็นไดวาจากกราฟคะแนนสอบหลังเรียนท่ีสูงกวากอนเรียน  

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยการใชใช

โปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ (เต็ม 15 คะแนน)   

 

 

คะแนนสอบ 

 

n 

 

M 

 

SD 

Paired Samples Test  

  t 

 

df 

 

Sig.  

M Dif SD 

กอนเรียน 40 4.28 1.826 5.025 2.444 13.003 39 0.0075 

หลังเรียน 40 9.30 2.604  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา คะแนนทดสอบกอนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝก

ทักษะ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.28 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.826 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.30 คะแนน และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 2.604 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม 
GeoGebra และแบบฝกทักษะ เราสรุปไดวาผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

      ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแสดงคะแนนพัฒนาการสมัพัทธของการจัดการเรียนรูโดยใชใชโปรแกรม 
Geogebraและแบบฝกทักษะ 

 

 
 

          จากตารางท่ี 5 และภาพประกอบ 2 พบวา กอนเรียนนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 หลังเรียนมี

คะแนนเฉลีย่เทากับ 9.30 โดยสวนใหญนักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 46.85 

           2. การวิเคราะหความพ่ึงพอใจของนักเรียนในการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ เพ่ือ

ศึกษาความพ่ึงพอใจของนักเรียน 

            ตารางท่ี  6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ 
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ประเด็นประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean SD แปลผล 

1.โปรแกรม GeoGebra มีรูปแบบสวยงาม และนาสนใจ 3.98 0.75 มาก 

2.การใชโปรแกรม GeoGebra ทําใหนักเรียนมองภาพและเขาใจเน้ือหาไดงาย 3.88 0.94 มาก 

3.ความประทับใจในการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ 3.90 0.50 มาก 

4.การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ มีประโยชนในการจัด

กิจกรรมในหองเรียน 

4.28 0.93 มาก 

5.การใชโปรแกรม GeoGebra เพ่ิมความสนใจในการเรยีน 3.83 0.93 มาก 

6.การใชโปรแกรม GeoGebra ทําใหรูสึกสนุกกับการเรียน 3.83 0.90 มาก 

7.เน้ือหาโปรแกรม GeoGebra มคีวามสอดคลองกับแบบฝกทักษะ 3.95 0.53 มาก 

8.ความประทับใจในการใชโปรแกรม GeoGebra 3.88 0.76 มาก 

9.บรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมแกการเรียนรู 4.10 0.59 มาก 

    สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 3.96 0.73 มาก 

จากตารางพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการเรยีนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และ

แบบฝกทักษะโดยภาพรวมอยูในระดับมาก Mean = 3.96 โดยประเด็นเรื่องการใชโปรแกรม GeoGebra และแบบ

ฝกทักษะมีประโยชนในการจดักิจกรรมในหองเรยีนมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาไดแกบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสม 

แกการเรยีนรู และโปรแกรม GeoGebra มีรูปแบบสวยงาม และนาสนใจตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และ 

แบบฝกทักษะ ผลการวิจัยสรุปไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ สามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนไดสูงข้ึน เห็นไดจากคะแนนแบบทดสอบเรื่องเวกเตอรในสามมิติของนักเรียน หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนและจากการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม 

GeoGebra และแบบฝกทักษะ ของนักเรียนพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม 

GeoGebra และแบบฝกทักษะในระดับมาก แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และ

แบบฝกทักษะสามารถทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาและเกิดองคความรูใหม จากพฤติกรรมท่ีนักเรียน

สามารถอธิบายเพ่ือนไดและสามารถตั้งคําถามเพ่ือขยายแนวคิดไดและนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจใน

การเรียนมากข้ึน จากการท่ีตั้งใจมองภาพกราฟกบนจอและมีประเด็นถกเถียงกันภายในหองเรียน 

โดยสอดคลองกับงานวิจัย วิไลวรรณ สีแดด และไพรินทร สุวรรณศรี (2559) ผลวิจัยพบวาการศึกษา

ความเขาใจเรื่องเวกเตอรในสามมิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผาน GeoGebra Applet การวิจัยในครั้งน้ี

ใชวิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (quasi – experimental design method) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู

ผาน GeoGebra Applet สวนกลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูผาน GeoGebra Applet มีความเขาใจเรื่องเวกเตอรในสามมิติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวานักเรียน

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีงานวิจัยของ สุทิน      
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บับภาวะตา (2557) ศึกษาผลของการใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

นอกจากน้ียังพบวาระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับงานวิจัย  

ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณกานต และผศ.วิวรรณ กาญจนวจี (2557) ศึกษาการเปรียบเทียบการใชโปรแกรม GSP 

กับโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรูเพ่ือพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ผลการศึกษาพบวา  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของกลุม

ท่ีใชโปรแกรม GSP และกลุมท่ีใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรหลังเรียน ของกลุมท่ีใชโปรแกรม GSP และกลุมท่ีใชโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู 

เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนระหวางกลุมท่ีใชโปรแกรม GSP กับกลุมท่ีใช 

โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2          

ไมแตกตางกัน  4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูของกลุมท่ีใชโปรแกรม GSP และกลุมท่ีใชโปรแกรม GeoGebra 

ประกอบการเรียนรู เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และยังสอดคลองกับวุฒิชัย ภูดี และ นครราช  อันสุข (2558) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม

กระบวนการคิดข้ันสูงดวยโปรแกรม GeoGebra เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมิติสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย  1) โปรแกรมเสริมกระบวนการคิดข้ันสูงดวยโปรแกรม GeoGebra มีคา

ประสิทธิภาพ 79.85/78.46 2) คาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมกระบวนการคิดข้ันสูงเทากับรอยละ 74.43       

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยโปรแกรมเสริมกระบวนการคิดข้ันสูง

ท่ีสรางข้ึนเทากับ 15.69 โดยมีนักเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนดไวจํานวน 21 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 80.77 โดยเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว  

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
ในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะชวยทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ดังน้ันควรสงเสริมการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตนไปใชสอนโจทยคณิตศาสตร 
และสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการแกโจทยคณติศาสตรของผูเรียนได 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
การวิจัยครั้งน้ีคณะผูวิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ

จัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ ซึ่งผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียน แตมีนักเรียนบาง
คนท่ีไดคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตยังไมผานเกณฑ 50% ของคะแนนสอบ เน่ืองจากพฤติกรรมบางอยาง
ของนักเรียน เชน ไมตั้งใจเรียน คุยกันระหวางเรียน และเดาแบบทดสอบ เปนตน และหากดูคาเฉลี่ยหลังเรียนก็คือ 
9.30 ก็ยังถือวาเปนตัวเลขท่ีไมไดเยอะมากนัก ท้ังน้ีดวยปจจัยทางดานความพรอมของหองเรียนท่ีคอนขางจะขาด
สิ่งของอํานวยในการเรียนรู ผูวิจัยไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉาย และปลั๊กไปเอง โดยหองเรียนท่ีใช
จัดการเรียนการสอนไมใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ผูวิจัยจึงทําไดแคสุมตัวแทนนักเรียนออกมาทํากิจกรรมได
บางสวน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองควบคุมพฤติกรรม เหลาน้ีของนักเรียน และใชหองเรียนท่ีมีความพรอมในการใช
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เทคโนโลยี เพ่ือใหผลการวิจัยไดผลท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรจะมีการทดลองท่ีมีกลุม ควบคุมเพ่ือจะได
ตรวจสอบและเทียบผลการทดลองระหวางกลุมได 
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การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี
Learning activities using Augmented Reality Technology. 

To develop learning achievement. Thai poetry. 
students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in Benjamarachuthit Pattani 

school in Pattani province. 
 
ผูวิจัย                 นูรอัยน่ี นิยมเดชา1     Nurainee Niyomdecha1 

megician.nur@gmail.com 

  นารี สังขรัตน2        Naree Sangkarat2 

มะลิ ศรีชู3     Mali Srichoo3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน (2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาว

หวาน การวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียวโดยวัดผลกอนใช และหลังใชมีกลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี จํานวน 24 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 

สื่อการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality แผนการจัดการเรียนรูเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาว

หวาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนน พัฒนาการสัมพัทธ และการทดสอบแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ

ตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 69.79 (2) ความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.52)   
คําสําคัญ : สื่อการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality   วรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาว
หวาน  ความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 

1ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2อาจารย กลุมสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี
3อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 
The objectives of this research were to (1) compare pre and post learning achievement 

to learning activities using Augmented Reality Technology and (2) to study the satisfaction of 
learning activities by using Augmented Reality Technology.The research was based on a single 
group experimental design. And the sample included students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in 
Benjamarachuthit Pattani school in Pattani province. The tools used consisted of Instruction 
media which was by using Augmented Reality Technology to learn about Thai poetry and 
students were evaluated using the test of learning achievement in literature. Students were 
asked to fill out a questionnaire on their satisfaction of learning management using Augmented 
Reality Technology. The statistical analysis used was mean and standard deviation and the 
samples were not independent. 

The results of the research were as follows: (1) The results of comparison of learning 
achievement before and after learning with Augmented Reality Technology showed that there 
was an increase of 69.79% after learning with Augmented Reality Technology. The significance 
level was 0.05. (2) The result of satisfaction with learning achievement using Augmented Reality 
Technology shows that the overall picture is at the highest level. (Mean = 4.52)   
Keywords: learning management media, Augmented Reality Technology, Thai poetry, 
satisfaction 
 

บทนํา 
 การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนนอกจากมุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคา และชวยกันธํารง

เอกลักษณไทยแลว การสอนวรรณคดีไทยยังชวยใหผูเรียนรูแนวคิด คานิยม และพฤติกรรมของคนไทยในยุคสมัย

น้ัน ๆ ดวยคติ ขอคิด คําสอนท่ีไดจากวรรณคดีลวนเปนภูมิปญญาอันล้ําคา การสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียน

โดยเฉพาะระดับประถมศึกษายังคงเปนเพียงการสอนอานเอาเรื่องหรือการสอนอานออกเสียง ครูจํานวนมากไมได

จบสายตรงดานภาษาไทยหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาครูไมตรงวุฒิขาดความรูความเขาใจและความซาบซึ้งในสุนทรี

ยรสของวรรณคดี อาจทําใหขาดการตีความหรือเขาใจความหมายของภาษาวรรณคดีอยางแทจริง ซึ่งในการเรียน

การสอนวรรณคดีมีครูจํานวนไมนอยยังมุงเนนใหนักเรียนเขาใจความหมาย และการทองจําคําศัพทโบราณ หรือ

ศัพทยาก ๆ เพ่ือใหทําขอสอบได ครูบางคนมุงใหนักเรียนแปลความหมายงานประพันธรอยกรองท่ีใชภาษา

วรรณศิลปอยางดีเยี่ยมใหเปนรอยแกวท่ีตองสละสลวยยิ่งข้ึนไปกวาเดิม ในขณะท่ีนักเรียนยังใชภาษาไทยไดไมดีนัก 

หรือครูบางคนยังมุงใหนักเรียนพยายามจดจํารายละเอียดปลีกยอยซึ่งหากไมไดตั้งใจจริง ๆ ก็คงจําไมได แตครูก็จะ

เนนย้ําวาเปนเรื่องสําคัญจนตองจําใหข้ึนใจ การจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ลวนแตไมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

ความเขาใจ หรือเกิดสุนทรีในการเรียนวรรณคดีไทยแตอยางใด ตรงกันขามกลับทําใหนักเรียนเบ่ือหนาย และ

กลายเปนปญหาเรื้อรังไปในท่ีสุด ภูวภัสสร อินอาย (2559) 

จากผลการประเมินการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบวานักเรียนมีคาเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

ต่ําในเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับบวรรณคดี ซึ่งสาเหตุหน่ึงอาจมาจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

เพราะครูคือผูท่ีมีบทบาทท่ีจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู และเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 

เทคโนโลยี augmented Reality เปนเทคโนโลยีท่ีมีการนําระบบความเปนจริงเสมือนมาผนวกกับ
เทคโนโลยีภาพ เพ่ือสรางสิ่งท่ีเหมือนจริงใหกับผูใช และเปนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีมีมาตั้งแต ป ค.ศ. 20๐๔ 
จัดเปนแขนงหน่ึงของงานดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร วาดวยการเพ่ิมภาพถายจากกลองวีดีโอทดแทนหรือกลอง
โทรศัพทมือถือ แบบเฟรมตอเฟรม ดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก ปจจุบันเทคโนโลยีน้ีถูกนํามาใชกับ
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×  

ธุรกิจตาง ๆ ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรม การแพทย การตลาด การบันเทิง การสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีเสมือน
ผสานโลกจริงผนวกกับเทคโนโลยีภาพผานซอฟตแวร และอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ และแสดงผลผานจอคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ทําใหผูท่ีใชสามารถนํามาใชกับการทํางานแบบออนไลนท่ีสามารถโตตอบไดทันที ท่ีมุมมองถึง 
360 องศาโดยผูใชไมจําเปนตองไปในสถานท่ีจริง พนิดา ตันศิริ (2553) 

จากขอความดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี 
Augmented Reality เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี โดยวรรณคดีเรื่องท่ีจะใชศึกษาน้ันคือเรื่องกาพย
เหชมเครื่องคาวหวาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตน  

 

 

ตัวแปรตาม 

การจั ด กิจกรรมการ เรียนรู โ ดย ใช

เทคโนโลยี Augmented Reality 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเห

ชมเครื่องคาวหวาน 

- ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชเทคโนโลยี Augmented  

Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

เทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่อง

กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยคณะผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มีการกําหนดแบบแผนวิจัย ประชากรตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปน้ี 
แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว โดยผู วิจัยใชเทคโนโลยี 
Augmented Reality ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน ดังแผนการ
ทดลอง  
  

 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 10 หองเรียน จํานวน 386 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 1 หองเรียน จํานวน 24 คน ท่ีไดจากการสุมยกกลุมโดยใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุม 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเภท ไดแก  (1) เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

ประกอบดวย สื่อการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน แผนการจัดการเรียนรูเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน จํานวน 8 คาบ (คาบละ 
50 นาที) แบงเปน การสอนโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality จํานวน 6 คาบ และใชเวลาในการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 2 คาบ (2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรตาม ประกอบดวย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน  ชุดกอนและหลังเรียนจํานวน 
48 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน จํานวน 24 ชุด 
เก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันกอนการ
ทดลอง (2) ข้ันการทดลอง (3) ข้ันหลังการทดลอง ดังน้ี 

ขั้นกอนการทดลอง 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 1/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1 ผูวิจัยไดปรึกษากับครูนิเทศก และครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 จํานวน 24 คน เปน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
2 ผูวิจัยไดประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย เก่ียวกับวรรณคดีของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยเปนผูสอน และนํามาวิเคราะหสภาพปญหา การจัดการเรียนการสอน จากน้ันไดศึกษา
คนควาแนวทางพัฒนาการจัดการสอน และนํามาพัฒนาเปนหัวขอวิจัย 

3 ผูวิจัยไดจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู  
ชุดการสอนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน เทคโนโลยี Augmented Reality 
 ขั้นการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 8 คาบดังน้ี 

ชั่วโมงท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 
ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ท่ีเปน
กลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดรับจากการทดสอบครั้งน้ีเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) แลวทํากิจกรรมการเรียนรูโดยเทคโนโลยี Augmented  Reality 

  ชั่วโมงท่ี 2 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 
  ชั่วโมงท่ี 3 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 
  ชั่วโมงท่ี 4 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 
  ชั่วโมงท่ี 5 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 
  ชั่วโมงท่ี 6 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 
  ชั่วโมงท่ี 7 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี  Augmented 
 Reality 

ชั่วโมงท่ี 8 เปนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality 
พรอมกับเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน และบันทึก
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ผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) พรอมท้ังใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality  
ขั้นหลังการทดลอง 

 ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลในกรณีท่ีขอมูลผลการ
ทดสอบของนักเรียนไมครบถวนผูวิจัยจะติดตามใหนักเรียนทดสอบเพ่ิมเติมหลังจากน้ันไดจัดเตรียมบันทึกขอมูล
เพ่ือจะวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

1. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูภาษาไทย ดานการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาว
หวาน ผูวิจัยวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง
การทดลอง โดยใชสถิติทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Samples t-test) 

2. การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี Augmented 
Reality ผูวิจัยวิเคราะหความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายคะแนนสอบ กอนและหลังการใชเทคโนโลยี Augmented 

Reality 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายคะแนนสอบกอนและหลังการใชเทคโนโลยี Augmented 

Reality 

คะแนนสอบ n Min Max Mean S.D. 

  กอนใช 24 6 19 12.21 3.06 
  หลังใช 24 20 27 24.63 1.91 

จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนกอนใชเทคโนโลยี Augmented Reality มีคานอยท่ีสุดเทากับ 6 คะแนน 
คามากท่ีสุดเทากับ 19 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.21 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.06 สวน
คะแนนสอบหลังใชเทคโนโลยี Augmented Reality มีคานอยท่ีสุดเทากับ 20 คะแนน คามากท่ีสุดเทากับ 27 
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.63 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.91 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแทงแสดงคะแนนสอบกอนและหลังการใชเทคโนโลยี Augmented Reality 
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จากภาพประกอบท่ี 1 แสดงคะแนนกอนและหลังการเทคโนโลยี Augmented Realityซึ่งจะเห็นไดวา
นักเรียนสวนใหญมีคะแนนหลังใชเทคโนโลยี Augmented Reality ท่ีสูงกวากอนใชเทคโนโลยี Augmented 
Reality 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคะแนนกอนใชเทคโนโลยี Augmented Reality คะแนนหลังใชเทคโนโลยี 
Augmented Reality และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธของนักเรียน  

 

นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ (%) ระดับพัฒนาการ 

1 13 25 70.59% ระดับสูง 

2 13 25 70.59% ระดับสูง 

3 19 22 27.27% ระดับกลาง 

4 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 

5 13 25 70.59% ระดับสูง 

6 15 23 53.33% ระดับสูง 

7 18 26 66.67% ระดับสูง 

8 13 25 70.59% ระดับสูง 

9 12 26 77.78% ระดับสูงมาก 

10 12 24 66.67% ระดับสูง 

11 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 

12 8 20 54.55% ระดับสูง 

13 8 28 90.91% ระดับสูงมาก 

14 6 25 79.17% ระดับสูงมาก 

15 13 27 82.35% ระดับสูงมาก 

16 12 27 83.33% ระดับสูงมาก 

17 13 23 58.82% ระดับสูง 

18 17 24 53.85% ระดับสูง 

19 10 26 80.00% ระดับสูงมาก 

20 13 21 47.06% ระดับกลาง 

21 12 24 66.67% ระดับสูง 

22 12 23 61.11% ระดับสูง 

23 8 25 77.27% ระดับสูงมาก 
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นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ (%) ระดับพัฒนาการ 

24 11 25 73.68% ระดับสูง 
เฉลี่ย 12.21 24.63 69.79% ระดับสูง 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนกอน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธของการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 2 และภาพประกอบท่ี 2 พบวา กอนใชเทคโนโลยี Augmented Realityนักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 12.21 หลังใชเทคโนโลยี Augmented Realityมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.63 โดยสวนใหญนักเรียนมี
พัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 69.79 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี Augmented Reality 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี Augmented 

Reality 

ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาของเทคโนโลยี Augmented Reality สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.46 0.51 มาก 

2. เน้ือหามีความถูกตองชัดเจนตามสาระวิชา 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหาของเทคโนโลยี Augmented Reality อธิบายเขาใจงาย 4.38 0.58 มาก 
4. โครงสรางเน้ือหาครอบคลุม และมีการเช่ือมโยงความรูเดมิกับ
ความรูใหม 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

5. การจัดลําดับตามความยากงายมีความเหมาะสม 4.38 0.71 มาก 
6. เทคโนโลยี Augmented Reality มีความนาสนใจ และอยาก
เรียนรู 

4.33 0.76 มาก 

7. คําถาม และแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูมีความเหมาะสม 4.46 0.66 มาก 

8. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อานงาย และสีพ้ืนมีความเหมาะสม 4.46 0.66 มาก 
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ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

9. เทคโนโลยี Augmented Reality ใชงานงาย ภาษาถูกตอง

เหมาะสม และสื่อความหมายไดชัดเจน 

4.50 0.72 มากท่ีสุด 

10. เทคโนโลยี Augmented Reality มีสวนชวยใหอยากเรียน

วรรณคดีมากยิ่งข้ึน 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.52 0.22 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี Augmented Realityโดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.52)  

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาทักษะการเรียนวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปตตานี กอนและหลังการใชเทคโนโลยี Augmented Reality ผลการวิจัยสรุปไดวา 1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสูงข้ึน เห็นไดจากคะแนน
แบบทดสอบเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน หลังใชเทคโนโลยี Augmented Reality สูงกวากอนใชเทคโนโลยี 
Augmented Reality 2. การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี Augmented Reality พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี Augmented Reality ในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา การใช
เทคโนโลยี Augmented Reality สามารถทําใหนักเรียนมีความสนใจและเขาใจเน้ือหาน้ัน ๆ อยางแทจริง ทําให
ผูเรียนมีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือรน และใชสื่อท่ีแปลกใหม นาสนใจจึงทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหา
น้ันๆมากข้ึน เน่ืองจากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน ท้ังทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ  
 จากผลการวิจัยท่ีผานมา จะเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีใหสูงข้ึน และนักเรียนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี 
Augmented Reality อยูในระดับดีมาก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูวภัสสร อินอาย (2559) การพัฒนาชุด
การสอนดวยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรลลิตี เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จากการศึกษางานวิจัยการพัฒนาชุดการสอนดวยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรลลีตี เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึก

ไมยราพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ของ ภูวภัสสร อินอาย (๒๕๕๙) พบวาชุดการสอนดวยเทคโนโลยี

ออคเมนเต็ดเรลลีตี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังน้ียังสามารถตรึงความสนใจของนักเรียนในการเรียนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึก

ไมยราพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูสอนสามารถ สรางแบบการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตองการ และ

สามารถสรางบรรยากาศในหองเรียนใหสนุก ทําใหผูเรียนสนใจในการเรียน  

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน สามารถ
ทบทวนเน้ือหาเพ่ือเพ่ิมความเขาใจเน้ือหาน้ัน ๆ อยางแทจริง เน่ืองจากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน ท้ังทาง
รางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ในการนําผลการวิจัยไปใชควรสงเสริมการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตนไปใชสอนวรรณคดีและสามารถ

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนวรรณคดีของผูเรียนได และโรงเรียนควรมีความพรอมดาน
อินเทอรเน็ต 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการเก็บขอมูลในระหวางการทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงของ

ผูเรียน และควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม  
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ตอนศึก ไมยราพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 154 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

THE  DEVELOPMENT OF MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND SATISFACTION IN 
SINGLE LINEAR EQUATION BY USING COOPERATIVE LEARNING MAMAGEMENT 

STAD TECHNIQUE FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS, 
 HATYAIRATPRACHASUN SCHOOL SONGKHLA 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
กอนและหลังใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2) 
ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณา 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ความพึงพอใจ
ของตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD อยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
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Abstract 
  

The objectives of this research were 1) to study the learning achievement on Single 
Linear Equation before and after using STAD collaborative learning management for students in 
Mathayomsuksa 1, and 2) to study students’ satisfaction in Mathematics after using STAD 
collaborative learning management for students in Mathayomsuksa 1. The samples were 40 
students from purposive selection. The instruments were single linear equation management plan, 
questionnaire and test. The statistics used for data analysis were descriptive statistics. 

The research found that student achievement of single linear equation after using STAD 
collaborative learning management higher than before and students were satisfied of this 
method at a high level. 

 
Keywords : mathematics achievement, single linear equation, cooperative learning 
management, STAD technique 

 
บทนํา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานท่ียังต่ํากวาเปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู ปญหาสําคัญ เชน การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการท่ีลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และ
เด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับต่ํา ประกอบกับการขาดการฝกทักษะ
ท่ีแปลงความรูสูทักษะท่ีเพียงพอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560 : 15) 
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 
คือ สรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 1) ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวังทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ท้ังยังเปนเครื่องมือนําไปสูความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการคนควาวิจัย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ี 
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึนชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ศุกรศิริ รับคาอินทร, 2551 : 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวา การนําความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 10) ซึ่งการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามสาระการเรยีนรูคณติศาสตรไดน้ัน ครูผูสอนควรเริ่มจากการถายทอดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เชน การเรียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมเปนเครื่องมือ ท้ังน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะใหไดผลดี ควรสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรม
กลุมรวมกัน ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการแกปญหาในเรื่องการสอนท่ีมีนักเรียนจํานวนมากได และ 
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ยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมี โอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกันและรวมกันทํากิจกรรมการเรียนรู 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 27) 
  การสรุปผลสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 มีผูเขาสอบ 643,772 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 และเมื่อ

พิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีผูเขาสอบ 221,925 คน ( x = 

32.98) สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ มีผูเขาสอบ 139,338 คน ( x = 24.37) ขนาดกลาง มีผูเขาสอบ 196,353 คน 

( x = 22.25) และขนาดเล็ก มีผูเขาสอบ 86,156 คน ( x = 21.44) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560 : 
3) และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร พบวา มีปญหาหลัก       
2 ประการดังน้ี คือ 1) นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนและไมมีปฏิสัมพันธโตตอบกับครู 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญเปนการ
อธิบายและการถามตอบประกอบการใชเอกสารการสอน ซึ่งยังไมสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมาก
เทาท่ีควร และการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยังอยูในระดับต่ําอาจจะมีสาเหตุจากหลาย ๆ ดาน เชน 
เกิดจากเน้ือหาโดยตรง เน่ืองจากคณิตศาสตรมีลักษณะธรรมชาติเปนวิชาท่ีผูเรียนตองใชจินตนาการอยางมาก 
เน้ือหาคอนขางยาก การสอนของผูสอนไมถูกตอง ผูสอนไมสามารถเปลี่ยนจากนามธรรมเปนรูปธรรมได ผูเรียนไม
สามารถเห็นภาพ ผูสอนไมกระตือรือรนกระตุนเตือนใหผูเรียนมีความสนใจหรือชอบวิชาคณิตศาสตรเทาท่ีควร 
นอกจากน้ี การสอนของผูสอนไมเปนไปตามข้ันตอน ผูเรียนท่ีมีประสบการณหรือมีความฉลาดมากก็จะทําได สวน
ผูเรียนท่ีไมคลองหรือมีประสบการณนอยมักจะทําไมไดและถูกท้ิงไวเบ้ืองหลัง ผูสอนก็จะสอนเรื่องใหมตอไปในท่ีสุด
ผูเรียนก็ไมคอยรูเรื่องก็จะเรียนออนลงและจะเกลียดวิชาคณิตศาสตร ผูสอนมักจะคํานึงแตท่ีจะสอนใหทันหลักสูตร
ไมคอยคํานึงการปูพ้ืนฐานท่ีดีใหแกผูเรียน (แกวตา ศรีจันทร, 2552 : 3)  
  สาระการเรียนรูเรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนสาระท่ีสําคัญท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดและเปนการสนองจุดประสงคท่ีมุงหวังใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการของคณิตศาสตร และมุงหวังใหผูเรียนไดฝกฝนเพ่ือใหมีทักษะกระบวนการการแกปญหา มีสมาธิ รูจัก
สังเกต มีความคิดตามลําดับ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรและเปนเน้ือหาสําคัญตอการเรียนในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
สูงข้ึนตอไป ถาผูเรียนไมมีความรูความเขาใจและทักษะในการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ก็จะมีผลกระทบตอ
การใชชีวิตประจําวันและการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน จากผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เก่ียวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พบวา นักเรียนสวนใหญไมสามารถแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 15) 
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรไดศึกษาวิธีการสอนแบบตาง ๆ ท่ีสามารถชวยแกปญหา พบวา 
ในการสอนคณิตศาสตรน้ันควรอาศัยวิธีการสอนท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมี
พัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ซึ่งวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) 
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน เรียนรู
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ นักเรียนทุกคนในกลุมจึงมีสวนรวมในการเรียนรู ตลอดจนเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน การ
เรียนการสอนแบบรวมมือสงผลตอผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา มีทักษะการทํางานรวมกัน เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันและมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู นอกจากน้ันยังกอใหเกิด
บรรยากาศการเรียนท่ีนักเรียนทุกคนไดพูดคุยปรึกษาหารือทํากิจกรรมรวมกัน เปนการชวยใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน (ถวัลย มาศจรัส, 2550 : 18) ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือ แบบแรกท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดย 
Johns Kopkins University เรียกวา Student Teams Achievement Division : STAD เปนรูปแบบการเรียนท่ี
วัดความสามารถของผูเรียน โดยแบงผูเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุมเพ่ือทํางานรวมกัน และขอดี
ของเทคนิค STAD คือ ผูเรียนมีความเอาใจใส รับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับสมาชิกอ่ืน สงเสริมใหผูเรียนท่ีมี
ความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง ผูเรียนมีความ
ตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2555 : 170-175) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรใหสูงข้ึนและเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนา
ผูเรียนตามเปาหมายของการจัดการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและหลังใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา จํานวน 522 คน 

กลุมตัวอยาง 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)   

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 3 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบปรนัย 4 ตวัเลือกจํานวน 20 ขอ 
              3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมขอมูล 
1. การสรางแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื

เทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดาํเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
     1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรคณิตศาสตรชวงช้ันท่ี 3 คูมือวัดผลประเมินผลหนังสือเรียนคณิตศาสตรและคูมือครูสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือทํา
ความเขาใจหลักสูตร เน้ือหาและวิธีการวัดประเมินผล จากน้ันวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตร
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการและการเรียนรู
แบบรวมมือตามเทคนิค STAD 
      1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเน้ือหาสาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูของกลุมสาระ     
การเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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     1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชการจัด       
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู รวมถึงการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูแตละครั้ง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรูตามรูปแบบเรียนรูการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD    
     1.4 กําหนดเคาโครงเรื่องเน้ือหายอย ๆ ไดแก ความหมายสมการ สมการท่ีเปนจริง สมการท่ีเปนเท็จ 
สมการท่ีมีตัวไมทราบคา คําตอบของสมการ การแกสมการ การแกสมการโดยใชสมบัติการเทากันสําหรับการบวก
และสมบัติการเทากันสําหรับการคูณ 
     1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 3 แผน ใชเวลาในการสอน 6 
ช่ัวโมง 

2. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
     2.1 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีทําเสร็จแลวใหครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ภาษาท่ีใชอยางเหมาะสม 
     2.2 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง 
     2.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
  3. ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
ท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 ซึ่งมีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 
     3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ไดแก คูมือครู คูมือวัดผลประเมินผลการศึกษาวิธีการสรางและเขียนขอสอบจาก
เอกสารตาง ๆ  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เก่ียวกับสาระการเรียนรู ท่ีใชในการทดลองเพ่ือ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลักษณะของแบบทดสอบเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาและมาตรฐานการเรียนรู  วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู โดยศึกษา เรื่อง สมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
     3.3 สรางแบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จํานวน 
25 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ  
           4. การหาคุณภาพของแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท่ีใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี 
      4.1 นําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท่ีใชรูปแบบ          
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    
ใหครูพ่ีเลี้ยงตรวจทานความถูกตองของเน้ือและภาษาท่ีใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
      4.2 นําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 15 ขอ โดยมีความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังน้ี 

   ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด            
   ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
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   ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
   ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ท่ีไดรับการตรวจจากครูพ่ีเลี้ยงและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  เสนอผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาตรวจพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของเน้ือหา ตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษา
และขอคําถาม แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ข้ึนไป โดยใชเกณฑประเมินผล ดังน้ี 
  +1 หมายถึง        แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอน้ัน 
    0 หมายถึง        ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอน้ันหรือไม 
   -1 หมายถึง        แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอน้ัน  
      4.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง 
        5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาท 
ของนักเรียนจุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 6 ช่ัวโมง โดยใชเวลาเรียนตามปกติ
ในตารางสอนของนักเรียนวันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  

2. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบปรนัย 20 ขอ 20 คะแนน  แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการ
ทดลองครั้งน้ี เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre - test) 

3. ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินการกับกลุมตัวอยาง โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 3 แผน รวม 6 ช่ัวโมง  

4. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เวลา 50 นาที แลวบันทึกผลการสอบใหคะแนนหลังเรียน (Post - test) และให
นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD
และนําคะแนนท่ีไดวิเคราะหวิธีทางสถิติตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลน้ันผูวิจัยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยคํานวณในการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือคําตอบสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 
  1. คาเฉลี่ย (Means)  
   2. คารอยละ (Percentage)  
  3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. กอนเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 11 คะแนน 

คะแนนต่ําสุด 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 5.8 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.16 และหลัง

เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 20 คะแนน คะแนนต่ําสุด 13 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 18.15 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.75 แสดงใหเห็นวา 

หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจ ( x ) เทากับ 3.82 คะแนน 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.88 แสดงใหเห็นวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและหลังใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา พบวา หลังจากท่ีนักเรียนเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีเพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ท่ีผูวิจัยไดศึกษาวิธีการข้ันตอนการ
จัดทําเปนอยางดี ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน รูจักปรับตัวเพ่ือประโยชนของกลุมท่ีตองอยู
รวมกัน ทําใหเกิดความพยายามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินพรรณ       
พันธณวงศ (2557 : 105) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการการวิจัยพบวา      
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด และไมผานเกณฑ 3 คน คิดเปนรอยละ 9.37  

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เน่ืองจากนักเรียนและเพ่ือนมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน สามารถปรึกษาหารือกันภายในกลุมได ชวย
กระตุนความสนใจ สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เปลี่ยนบรรยากาศภายในการเรียนใหเปนไปอยางสนุกสนาน 
สงผลใหนักเรียนสามารถทํางานไดอยางมีระบบ รูจักวางแผนการทํางาน นอกจากน้ี ผูวิจัยยังสงเสริมใหนักเรียน
กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมของนักเรียนอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิต ภิญโญศักดิ์ (2552 : 76) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระคณิตศาสตร เรื่องทศนิยมและเศษสวน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เปนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังน้ี 
1) แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องทศนิยมและเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพดานกระบวนการ 
(E1) และดานผลลัพธ (E2) เทากับ 80.00/ 77.68 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องทศนิยมและเศษสวน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 0.6803 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการ
เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD อยู
ในระดับมาก 
  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวรวมกับเทคนิคการจัดเรียนการสอน
แบบรวมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาคณิตศาสตรสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 
รวมท้ังเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม สามารถสงเสริม
ใหผูเรียนมีความตั้งใจและสรางความรูในลักษณะของการเรียนรูจากตนเองและกลุมซึ่งเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงสามารถสรางความพึงพอใจตอการเรียนไดเปนอยางดี ดังน้ันการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนผานรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการจัด
การศึกษาได 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

     1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวรวมกับเทคนิคการจัดเรียน   
การสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาคณิตศาสตร สามารถนํารูปแบบและเครื่องมือไปประยุกตใชใน    
การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหนวยการเรียนรูอ่ืน หรือในระดับช้ันอ่ืนไดเปนอยางดี 
     1.2 ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค STAD เปนรูปแบบหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมในลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและกลุม ท้ังน้ีการเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผูสอนควรพิจารณารูปแบบ
หรือเทคนิคท่ีเหมาะสมกับบริบทของสาระวิชาและธรรมชาติของผูเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรูได 

 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

     2.1 ควรมีการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยเครื่องมือและรูปแบบการสอนอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบ

วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     2.2 ควรศึกษาสาเหตุของปญหาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนต่ําเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสมโดย
อาจศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรู งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยาวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

Development of Academic Achievement in the Learning Unit on Work and Energy 
with Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique in Science Subject for 

Grade 9 Students 
 

ผูวิจัย ธนารกัษ ลําลอง1    Tanarak  Lamlong1 
       oishi_za26@hotmail.com  

เอกวิทย แกวประดิษฐ2   Akewit Kaewpradit2 
  รุงทิวา เชียงสอน3   Rungtiwa Chiangsorn3  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 

7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 2) เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน

และพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับ

เทคนิคโพลยา ผานเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

จังหวัดตรัง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

คือ 1).แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค 

โพลยา จํานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จํานวน 5 ชุดๆ ละ 10 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.40 - 0.79 คาอํานาจจําแนก (B) อยู

ระหวาง 0.24 - 0.62 และมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบระหวางชุดท่ี 1-5 มีคาเทากับ 0.60, 0.73, 0.68, 0.71 

และ 0.63 ตามลําดับ  สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช  

T-Test.แบบ One-Sample Test ผลการศึกษาพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง งานและ

พลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู (7E) รวมกับ

เทคนิคโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม มีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 76.92 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 

คําสําคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เทคนิคโพลยา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (7E) ชุดฝกทักษะ 
 
 
 
 
 

 

1นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร-ฟสิกส ในความรวมของคณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
2รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3ครู คศ.3 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to compare academic achievement before and 

after studying science subject on Work and Energy of grade 9 students using Integrated 7E 
Inquiry Skill Exercise and Polya Technique, and 2) to study the number of grade 9 students 
gaining post-test score on academic achievement after studying science subject on Work and 
Energy using Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique that passed a set criteria of 
70%. The sample of this study was 39 grade 9 students (room3) at Wichianmatu School, Trang 
Province for the first semester 2018. Cluster random sampling was used to select the sample. 
The research instruments were 1) Five learning management plans with Integrated 7E Inquiry 
Skill Exercise and Polya Technique, 2) Five multiple-choice (4 choices) academic achievement 
test sets for science subject (10 items / set) with difficulty power (p) between 0.40 - 0.86, and 
discrimination power (B) between 0.24 - 0.62 and the reliability of 1-5 test sets was ranged from 
0.60, 0.73, 0.68, 0.71 and 0.63 respectively. Data were analyzed through statistics including mean 
and standard deviation. Hypothesis testing was conducted using One-Sample t-test. The results 
of this study indicated as follows: 1. At post- test period, students’ academic achievement on 
science subject on Work and Energy using Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya 
Technique was higher than that at pre-test period. 2. Academic achievement score of students 
taught by Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique passed set criteria of 70%. Of 
all students tested, 30 students (76.92%) passed the criteria. 
Keyword: Academic achievement, Polya Technique, Inquiry-based learning management (7E), 
Skill Exercise 
 

 

บทนํา 
การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนสิ่งท่ีชวยขัดเกลาเยาวชนให

เปนท้ังผูมีความรู ความสามารถ และดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขรวมถึงการเปนคนดีของสังคมซึ่งแนว
การจัดการเรียนการสอนแบบใหมจึงมุงเนนการลงมือปฏิบัติท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเครือขายการเรียนรูท่ีมี
อยูรอบตัวซึ่งผูเรียนสามารถสราง แลกเปลี่ยน ถายทอด และการกระจายความรูสูกันและกันไดอยางกวางขวาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551.มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนบนพ้ืนฐานความเช่ือวา 
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังน้ันแนวทางการจัดการเรียนรูในยุคน้ีตองถือวา
นักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด และตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ โดยใชการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูน้ันมากท่ีสุด 

วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญสาขาหน่ึง เปนพ้ืนฐานของการนําไปประยุกตใชในสาขาอ่ืนๆ ดังน้ันการ
สอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับตางๆ จึงเปนสาขาวิชาท่ีนักเรียนจะตองผานการสอบคัดเลือกในรายวิชา
วิทยาศาสตร แตวิชาน้ีเปนวิชาท่ีนักเรียนสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จในการเรียนมากนัก จึงเปนปญหาท่ี
ครูผูสอนหรือผูท่ีเก่ียวของตองหาหนทางหรือวิธีในการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร(ในเน้ือหาท่ีเก่ียวของทางฟสิกส)สวนมากจะเนนการแกโจทยปญหา โดยการแกสมการ  
ซึ่งไมมีการทําความเขาใจหรือรูท่ีมาของสมการเหลาน้ัน จึงสงผลใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร
อยางแทจริง ดังน้ันเมื่อนักเรียนมีพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมหนาแนนพอ ทําใหนักเรียนไมสามารถทํา
ความเขาใจเน้ือหาในระดับท่ีมีความซับซอนยิ่งข้ึน จากการสอบถามครูผูสอนและนักเรียน รวมท้ังจากการสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พบวา
นักเรียนจํานวนมากไมสามารถแกโจทยปญหาทางวิทยาศาสตร(ในเน้ือหาท่ีเก่ียวของทางฟสิกส)ได และเมื่อทําการ
วิเคราะหถึงเน้ือหาของบทเรียนแตละเรื่องในระดับช้ันมัธยมศึกปท่ี 3 พบวา งานและพลังงาน เปนบทเรียนท่ี
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นักเรียนไมเขาใจมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนมีระดับความรูความเขาใจในเน้ือหาไมเพียงพอ ทําใหนักเรียน
ไมสามารถแกโจทยปญหาได ซึ่งในปจจุบันการสอนมักมุงเนนจดจําสมการและนําไปใช จึงทําใหนักเรียนขาดความรู
ความเขาใจ อีกท้ังเน้ือหาวิทยาศาสตรทางฟสิกสเปนนามธรรม ขาดความนาสนใจ รวมถึงกระบวนการเรียนการ
สอนไมนาสนใจ จึงสงผลใหนักเรียนมีความรูสึกวาเปนวิชาท่ียาก ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองหาวิธีการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

การพัฒนานักเรียนน้ันมีหลายวิธี ซึ่งวิธีท่ีมีความสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและความสามารถของนักเรียน
วิธีหน่ึงคือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ท่ีไดรับการพัฒนาโดยไอนเซนคราฟ (Eisenkraft, 2003: 
57-59) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีกระตุนใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูใหม โดยใชกระบวนการ
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับปญหาหรือสถานการณ
ตางๆ ทําใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด เกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา เกิดความคงทนในการเรียนรูและยัง
สงผลใหการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนําใหคําปรึกษา นอกจากน้ีการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของทางฟสิกสเปนทักษะท่ีนักเรียนควรท่ีจะเรียนรูและไดฝกฝน เพ่ือใหนักเรียนสามารถแก
โจทยปญหาดวยตนเอง จนเกิดเปนความรูท่ีเขาใจและนําไปประยุกตใชในสถานการณท่ีแตกตางกันออกไป โดย
กระบวนการแกโจทยปญหาท่ีเปนท่ียอมรับ คือ กระบวนการแกโจทยปญหาตามเทคนิคของโพลยา (Polya,1973) 
ซึ่งเปนกระบวนการแกโจทยปญหาท่ีมีข้ันตอนการแกโจทยปญหาชัดเจน เปนข้ันเปนตอน เปนระบบ ซึ่งจะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและยังเกิดกระบวนการแกโจทยอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาสภาพปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยมีความสนใจจึงจัดทําชุดฝกทักษะโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับเทคนิคโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัตรัง โดยนํากระบวนการแกโจทยปญหาตามเทคนิคของ 
โพลยาไปแทรกไวในข้ันท่ี 5 ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
7 ข้ัน โดยในข้ันน้ีใหนักเรียนไดนําความรูท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปฝกแกปญหาในสถานการณใหม ๆ ซึ่ง
กระบวนการแกโจทยปญหาตามเทคนิคของโพลยา ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา 
(Understanding the problem) ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนการแกปญหา (Devising a plan) ข้ันท่ี 3 ข้ันดําเนินการ
แกปญหา (Carrying out the plan) ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ (Looking back) 

 

กรอบแนวคิดในกรวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรู งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E).รวมกับเทคนิคโพลยา วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
 

 

 
 

ภาพตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนกับกอนเรียน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค 
โพลยา 

2. เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา  
ผานเกณฑรอยละ 70 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
การสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร 

เรื่อง งานและพลังงาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ 
  1. ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จํานวน 2.หอง มีนักเรียนท้ังหมด 81 คน  
  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม (Cluster Random Sampling) 

1.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1. ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับ
เทคนิคโพลยา 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 

1.3 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยน้ี อยูในหนวยการเรียนรูท่ี 2 งานและพลังงาน ในหัวขอเรื่อง งาน, กําลัง, 
พลังงานกล, กฎการอนุรักษพลังงาน และการประยุกตใชพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร 5 (ว23105) มาตรฐาน  
ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
พลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน 

1.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 
2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับเทคนิคโพลยา 

รายวิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 หนวยการเรียนรูเรื่อง งานและพลังงาน จํานวน 15 ช่ัวโมง 
จํานวน 5 แผน ไดแก 1) งาน 2) กําลัง 3) พลังงานกล 4) กฎการอนุรักษพลังงาน และ 5) การประยุกตใชพลังงาน 

2.2 ชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 5 ชุด 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ รวมท้ังหมดจํานวน 50 ขอ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) อยู
ท่ี 1.00 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.40 – 0.79 คาอํานาจจําแนก (B) อยูระหวาง 0.24 – 0.62 และมีคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบระหวางชุดท่ี 1- 5 มีคาเทากับ 0.60, 0.73, 0.68, 0.71 และ 0.63 ตามลําดับ  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบวิชา

วิทยาศาสตร 
3.2 ศึกษาจุดประสงคและสาระวิชาฟสิกส  
3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สาระท่ี 4: แรงและการเคลื่อนท่ี 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง งานและพลังงาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ 
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานประเมินพิจารณาตัดสินวาลักษณะ

การใชคําถามกับตัวเลือกสัมพันธกันหรือไม 
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3.5 นําขอสอบท่ีผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญแลวจํานวน 50 ขอมาพิมพเปนแบบทดสอบแลว
นําไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 42 คน ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว จากน้ันนําผล
การทดลองมาหาคุณภาพของขอสอบ 

3.6 วิเคราะหรายขอเพ่ือหาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบแตละขอ โดย
ใชวิธีวิเคราะหแบบอิงเกณฑของ Brennan  

3.7 นําขอสอบท่ีคัดเลือกไว จํานวน 50 ขอ มาคํานวณคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช
วิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder – Richardson: KR) สูตร KR-20 

3.8 นําแบบทดสอบท่ีไดรับการตรวจสอบ และแกไขแลวไปจัดพิมพเพ่ือใชเปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

3.9 เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Cluster Random 
Sampling) ไดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มา 1 หองเรียน 

3.10 ช้ีแจงจุดประสงคของการเก็บขอมูลวิจัย และใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือเก็บคะแนนกอนเรียน 

3.11 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค 
โพลยา เรื่อง งานและพลังงาน สัปดาหละ 1 เรื่องๆละ 3 คาบ รวม 15 ช่ัวโมง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง 

3.12 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียน 

3.13 นําผลคะแนนท่ีไดจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะหโดย
วิธีการทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค
โพลยากอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังโดยใชชุดฝกทักษะการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 
 

ผลการทดสอบ n คะแนนเต็ม 
x 

S.D. t-test 

กอนเรียน 39 50 20.54 3.11 
25.52 

หลังเรียน 39 50 40.36 5.59 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา มีคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนเทากับ 20.54 และหลังเรียน
เทากับ 40.36 เมื่อเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา หลังเรียนกับ
เกณฑรอยละ 70 (35 คะแนน จากคะแนนเดิม 50 คะแนน) 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงานหลังใชชุดฝก
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยาเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
 

จํานวน
นักเรียน (คน) 

ผลคะแนนท่ีผานเกณฑ รอยละ 70 

จํานวนนักเรียนท่ีผาน
เกณฑ (คน) 

คิดเปนรอยละ 
(P) 

จํานวนนักเรียนท่ีไมผาน
เกณฑ (คน) 

คิดเปนรอยละ (P) 

39 30 76.92 9 23.08 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบ

สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเทากับ 76.92 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ (35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70  

  
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัด
ตรัง ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา  
ในรายวิชาวิทยาศาสตร 5 (ว23105) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 พบวา เมื่อนําเทคนิครูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา มาใชในการอธิบายผสมผสานทํา
ใหผูเรียนใหความสนใจและเขาใจเน้ือหาไดมากยิ่งข้ึน สามารถแกโจทยปญหาไดดวยตนเอง โดยการตรวจสอบจาก
แบบทสอบหลังเรียน ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตารางท่ี 1 ทําใหเราเห็นไดวามีการ
กระจายตัวของคะแนนอยูในชวง 20.54 ถึง 40.36 เปนการกระจายท่ีกวาง แสดงใหเห็นการนําเอาการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา
มาใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝก
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา ท่ีผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้ง
น้ีเปนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดสรางองคความรูของตัวเอง มีการทบทวนความรูเพ่ือเช่ือมโยง
ความรูเดิมเขากับความรูใหมท่ีไดรับ การนําเทคนิคโพลยามาเสริมการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคิดอยางเปนเหตุเปนผล 
ซึ่งแตละข้ันตอนในกระบวนการแกโจทยปญหาตามเทคนิคของโพลยาทําใหนักเรียนไดฝกการแกโจทยปญหาดวย
ตนเองอยางเปนระบบ เปนข้ันตอน อีกท้ังสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืนไดสงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับแนวความคิดของโพลยา  
(Polya, 1973) ท่ีกลาวไววา การจัดการเรียนการสอนแบบแกโจทยปญหาตามรูปแบบการแกโจทยปญหาของ   
โพลยามีจุดประสงคในการชวยเหลือนักเรียนในการแกโจทยปญหา เน่ืองจากการแกโจทยปญหาของนักเรียนใน
บางครั้งนักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาน้ันไดดวยตนเอง ดังน้ันครูตองเปนผูคอยช้ีแนะใหนักเรียนคนพบหนทาง
ในการแกโจทยปญหาน้ันดวยตนเองจึงจะสงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการแกโจทยปญหามากยิ่งข้ึน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ ยนตชัย (2554) ท่ีวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
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ความสามารถแกปญหาฟสิกสเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสมเด็จ
พิทยาคม โดยใชแบบฝกความสามารถแกปญหาทางฟสิกสของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนอกจากน้ีก็ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุจินต สุทธิวรางกูล (2558) การพัฒนาแบบ
ฝกวิเคราะหการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรคํานวณ วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามแนวคิด
ของโพลยา สําหรับการสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัด    
สุราษฎรธานี 

นอกจากน้ียังพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา จากตารางท่ี 2 หลัง
เรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 76.92 แสดงใหเห็นวามีท้ังนักเรียนท่ีผานเกณฑและไมผานเกณฑ และ
จากการนําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน รวมใชกับเทคนิคโพลยามาใชสามารถทํา
ใหนักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน โดย
เสริมเทคนิคโพลยา ทําใหนักเรียนมีความสนุกกับการทําโจทยและทําใหนักเรียนรูสึกวาวิชาไมนากลัว ซึ่งทําใหเมื่อมี
การถามในหองเพ่ือทบทวนบทเรียน นักเรียนหลายคนพยายามตอบมากข้ึน แมคําตอบไมถูกแตแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนและทําความเขาใจมากข้ึน มีกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือโครงสรางความรูจากการทบทวน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา เปนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนตองลงมือสืบคน เสาะหา 
สํารวจ ตรวจสอบ และคนควาหาคําตอบดวยวิธีการตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งการศึกษาดวยตนเองทําใหนักเรียน
สามารถจดจําไดนาน สามารถนําไปใชในสถานการณใหมได เห็นถึงภาพรวม จุดสําคัญและการเช่ือมโยงของเน้ือหา 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มท่ี มีความอยากเรียนรู
ตลอดเวลา เปดใจในการเรียนมากข้ึน เปนคนชางสังเกต มีเหตุผลไมเช่ืออะไรงายๆ โดยท่ีไมตรวจสอบกอน มีสวน
รวมในการเรียนและการอภิปรายรวมกันกับผูเรียนคนอ่ืนทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวมท้ังมี
ความรูท่ีคงทนและสามารถถายโอนความรู สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วข้ึน (ภพ เลาหไพบูลย,2542) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของรุจาภา ประถมวงษ (2552) พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ข้ัน มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห คะแนนทักษะกระบวนการทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประถมพร โคตา (2554) พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรูและการเขียนผังมโนมติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากการอภิปรายผลการทดลองท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E).รวมกับเทคนิคโพลยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวคิดในการนําวิธีการสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) 

รวมกับเทคนิคโพลยา เพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. การพัฒนาวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช ชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 

7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา ผูพัฒนาจะตองศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายเลือกใชใหเหมาะสม
กับเน้ือหา วัยของผูเรียน กิจกรรมและวัตถุประสงค 

2. การเลือกวิธีการสอน ผูวิจัยจะตองศึกษาความแตกตางระหวางผูเรียนและเลือกวิธีการสอนอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหวิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ควรแนะนําใหผูเรียนศึกษาเน้ือหา และทบทวนเน้ือหาโดยใชเทคนิคโพลยาในการแกโจทยปญหา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจเพ่ือวัดคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2. การสอนโดยการนําการแกโจทยปญหาแบบโพลยามาใช ตองคํานึงถึงความตองการและระดับการ

เรียนรูของผูเรียนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
3. ควรมีการพัฒนาการสอนใหนาสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนและสามารถนําไปใชในการ

จัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ควรจัดการสอนกับนักเรียนกลุมทดลองกลุมอ่ืนดวย เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีเท่ียงตรงและเช่ือมั่นสูง 
5. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค

โพลยากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลัง
การจัดการเรียนรู 
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ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
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บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในรายวิชา ค21102 
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดย
ใช เกม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ท่ีเรียนในรายวิชา ค21102  
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีเรียนในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ในภาคเรียนท่ี 2   
ปการศึกษา 2561 จํานวน 41 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  1) แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยใชเกม 2) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3) แบบประเมิน 
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ
ทดสอบที (Paired Sample T-test)  
 ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ :  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, เกม 

 

Abstract 

 The objectives of the study that learning provision by game method for enhancing 
achievement in Mathematics of 7th grade secondary students at Kanlayanee Si Thammarat 
School were 1) To compare before and after using learning provision by game method about 
the enhancing achievement in Mathematics of 7th grade secondary students at Kanlayanee Si 
Thammarat School on the Ultimate Mathematics subject. 2) to study the satisfaction about 
learning provision by game method for enhancing achievement in Mathematics of 7th grade 
secondary school students at Kanlayanee Si Thammarat. 
 The sample group of this study was 7th Grade Secondary Students who study on the 
Ultimate Mathematics subject at Kanlayanee Si Thammarat School (Class 1/4), Nakhon Si 
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Thammarat province, academic year 2018, and the second semester. There were 41 students. 
The research instruments were used in this study: 1) Mathematics lesson plans by using games.   
2) The questionnaire on students’ attitude for enhancing achievement in Mathematics, and  
3) The satisfaction evaluation form about learning provision by game method for enhancing 
achievement in Mathematics. The Item-Objective Congruence Index (IOC) was used to examine 
the validity of tests. The reliability of the test was analyzed by Cronbach’s Alpha Coefficient. 
Additionally, the statistics used were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test to 
compare the results obtained from the pre-test and post-test. 
 The results showed that after study that learning provision by game method for 
enhancing achievement in Mathematics. Students were able to get the scores higher than. The 
result of statistical significance is .05 levels. And, students were satisfied in the level of ‘Very 
Satisfied’.  
 
Keywords : Mathematical learning achievement motivation, Game 
 

บทนํา 

คณิตศาสตรเปนศาสตรแหงการคิดคํานวณท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพการคิดของมนุษย 
ทําใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ ระเบียบ และมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถ่ีถวน ทําใหเกิดการวางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรจึง
เปนเครื่องมือสําคัญ ในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ ทําให
ผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 56)  
 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของประเทศไทยไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  
ซึ่งองคประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการเรียน คือ แรงจูงใจในการเรียน โดยถานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติในดาน 
การเรียนท่ีเหมาะสม ก็จะมีแนวโนมในท่ีจะประสบความสําเร็จในดานการเรียนสูง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจึงเปนตัวแปร
หน่ึงท่ีสําคัญตอความสําเร็จในการเรียน เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนองคประกอบหน่ึงท่ีกระตุนใหผูเรียน 
มีพฤติกรรมตาง ๆ กัน และยังทําใหเกิดความพรอมท่ีจะทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมมุงสูเปาหมายไดอยางเหมาะสม     
อีกท้ังยังกระตุนใหผู เรียนมีความเต็มใจท่ีจะเรียน และเปนแรงผลักดันใหผู เรียนมีความรับผิดชอบ และมี 
ความตองการความสําเร็จสูงข้ึน (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2541 : 1) 

วิธีจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีหลายรูปแบบ วิธีจัดการเรียนการสอนท่ี
นาสนใจวิธีหน่ึง ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่งการเรียนรูโดยใชเกมเปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวย
ใหผูเรียน เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนาน และทาทาย
ความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเองทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูงซึ่ง
สอดคลองกับสุกิจ ศรีพรหม (2542 : 75) ท่ีกลาววา เกมชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานชวยให
เกิดความสนใจและกระตุนใหนักเรียนอยากเรียน นักเรียนไดแสดงออกอยางเต็มความสามารถ และบรรยากาศใน
การเรียนการสอนก็เปนไปอยางสนุกสนาน 

เกมคณิตศาสตรเปนเกมการศึกษาท่ีผูสอนจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร 
ซึ่งจะชวยใหสอนไดท้ังการเริ่มเน้ือหาใหม การทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลว เพ่ือใหผูเรียน เกิดความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรไดตามจุดประสงคท่ีผูสอนตั้งไว รวมท้ังผลผลิตอุปกรณในการเลนข้ึนมาเอง อีกท้ังเกม
คณิตศาสตร ยังชวยเราใหนักเรียนเกิดการสนใจ ในการเรียนคณิตศาสตรหรือใชเปนกิจกรรมในการฝกทักษะใน 
การคิดคํานวณ อาจเลนคนเดียวหรือเลน เปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญแลวแตกติกาท่ีตั้งไว และนอกจากน้ีเกมยังเปน
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สิ่งดึงดูดความสนใจและสรางความตื่นเตนในการเรียนของนักเรียน ถาครูสามารถใชสิ่งเหลาน้ีมาเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรได ก็จะชวยแกปญหาความเบ่ือหนายในการเรียนคณิตศาสตรไดทางหน่ึง 

จากท่ีผูวิจัยไดฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในภาคเรียนท่ีผานมา พบวาพฤติกรรมของผู เ รียนสวนใหญขาดแรงจูงใจ ไมม ี
ความกระตือรือรน ไมมีการวางแผนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังเห็นไดจากพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน เชน 
การเขาหองเรียนสาย การขาดเรียนและไมติดตามบทเรียนท่ีขาดเรียน เมื่อมีขอสงสัยในบทเรียนท่ีเรียนในแตละวัน
ก็ไมซักถามครูผูสอนทันที ไมมีความตั้งใจเรียน น่ังคุยกันหรือเลนโทรศัพทมือถือ ในขณะท่ีครูกําลังสอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูเรียนไมกลับไปทบทวนบทเรียน รวมท้ังการลอกการบาน ไมมีการเตรียมตัวสอบลวงหนานาน ๆ ซึ่งสงผล
ใหผูเรียนสอบไมผานวิชาคณิตศาสตรเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนในวิชาอ่ืน ๆ  
ตอไปดวย  จากสภาพปญหาและความจําเปนดังท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม 
เปนแนวทางหน่ึง ท่ีจะชวยเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เพ่ือเปนประโยชนแกการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงข้ึนตอไป 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม  

2. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชเกม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ท่ีเรียนในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 

การจัดการเรยีนรูโดยใชเกม  

ข้ันตอนท่ี 1  ผูสอนนําเสนอเกม บอกช่ือเกม ช้ีแจง 

ข้ันตอนท่ี 2  วิธีการเลน และกติกาการเลนผูเรียนเลนเกมตามกติกา 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูเรียนและผูสอนอภปิรายเก่ียวกับผลการเลน 

ข้ันตอนท่ี 4 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชเกม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

1. ข้ันนํา 

2. ข้ันสอน 

3. ข้ันสรุป 

การจัดการเรียนรูโดยใชเกม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ท่ีเรียนใน

รายวิชา ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน 490 คน     
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ท่ีเรียนในรายวิชา  

ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน 41 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนของนักเรียนหองดังกลาวในภาคเรียนท่ีผานมา  
พบวานักเรียนขาดแรงจูงใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเมื่อเทียบกับนักเรียนหองอ่ืน ๆ    
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในกาวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชเกม ท่ีผูวิจยัสรางข้ึน 
จํานวน 5 แผน 12 คาบ (คาบละ 50 นาที) ประกอบดวย แผนการจดัการเรียนรูท่ี 1 เกมช้ินสวนหรรษา,  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี 2 เกม X – O สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว, แผนการจดัการเรียนรูท่ี 3 เกมบันไดงูตะลุยโลก
สมการ, แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เกมโดมโินโจทยปญหาสมการ และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5  
เกมโจทยปญหาวัดดวง 
 2. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท่ีผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนรินทรธร ผาริการ (2553 : 121)  เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบสอบถาม 
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการดําเนินการการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 
 1. นําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 ท่ีผาน
การตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และนําไปปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลว มาใหนักเรียนตอบเพ่ือวัดแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 
 2. ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชเกม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
จํานวน 5 แผน 12 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง 
 3. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน ผูวิจัยนําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 มาใหนักเรียนตอบอีกครั้งเพ่ือวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 
 4. ดาํเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ตรวจสอบความสมบูรณของ
การตอบ แลวรวบรวมผลนําไปวิเคราะหตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( IOC)  
โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 

2. การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
2.1 วิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐานคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

จากการวัดกอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2.2 เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการจัดการเรียนรูโดยใช
เกม และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม โดยใชการทดสอบสถิติที (Paired Sample T-test)  

3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม โดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ) ของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 

การจัดการเรยีนรูโดยใชเกม N 
X . 

X รอยละ S.D. ระดับ t 

กอนจัดการเรียนรูโดยใชเกม 41 3.49 69.8 0.45 ปานกลาง 
6.485* 

หลังจัดการเรียนรูโดยใชเกม 41 4.18 83.6 0.49 มาก 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวา กอนจัดการเรียนรูโดยใชเกมนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง และหลังจัดการเรียนรูโดยใชเกม นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 41 คน  
ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 
การจัดการเรียนรูโดยใชเกม 

รูปแบบการจดัการเรียนรู N X . S.D. ระดับ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเกม 41 4.50 0.43 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเกม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีการกระจายของขอมูลนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็น
ท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ชวยใหเกิดความสัมพันธระหวางนักเรียนดีข้ึน 
( X =4.68, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหา 
เกิดทักษะกระบวนการคิดในแนวทางท่ีถูกตอง ( X =4.65, S.D. = 0.53) สวนประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูเสมอ 
 ( X =4.25, S.D. = 0.78) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวา
กอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 

1. หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวา
กอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูดวย
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เกมทําใหเกิดความความสนุกสนาน ไมเครียด ไมเบ่ือหนายในการเรียน จูงใจใหนักเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร 
การท่ีนักเรียนไดเลนเกมแลวนักเรียนชนะไดรับการชมเชย ไดรางวัลจากครู ทําใหนักเรียนอยากท่ีจะเรียน 
วิชาคณิตศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี บุญถนอม 
(2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและความคงทนใน
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบคนพบโดยใชเกมกับ
การสอนตามคูมือครูโรงเรียนบานกลางไผ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอน
แบบคนพบโดยใชเกมกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 น้ัน  
คือ นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบคนพบโดยใชเกมมีผลสัมฤทธ์ิเจตคติและความคงทนในการเรียนรูสูง
กวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู และสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนาถ  มีหลา (2546 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ผลการใชเกมการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
สตรีนครสวรรคผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีไดรับการสอนโดยใชเกม การสอนวิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธี สอนตามปกติ และ เจต
คติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมการสอนวิชาคณิตศาสตร 
สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธี สอนตามปกติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Gallegos and Alfinio  
(2010 : 405 – 417. ; อางถึงใน พิริยา เลิกชัยภูมิ. 2556 : 49 – 50) ไดทําการวิจัย เรื่อง Using Student-Made 
Game to Learn Mathematics สรุปไดวาความสําเร็จของเกมคณิตศาสตรน้ันข้ึนอยูกับการนําเกมคณิตศาสตรมา
ใชและเปนเกมท่ีเนนการฝกทักษะ หรือเกมท่ีเนนสมบัติทางคณิตศาสตร จากการออกแบบเกม การเลมเกม
คณิตศาสตรทําใหสามารถสอนวิธีการคํานวณ เสริมสรางความเขาใจและสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือเลนเกม
รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิศ ทองมณี 
(2556) การพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
โดยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับเกม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอ 
วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับเกม อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย  ทองมั่ง (2547)  
ผลการใชเกมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชเกมสูงกวา
ไดรับการสอนกอนใชเกม เมื่อพิจารณาผลการศึกษาครั้งน้ี จากขอมูลซึ่งไดบันทึกไวขณะดําเนินการสอน พบวา
นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการรวมกิจกรรม นักเรียนมีความตื่นตัวกระตือรือรนท่ีจะเลนเกมอยูตลอดเวลา 
ในขณะเลนเกมนักเรียนทุกคนมีความสุขและกลาแสดงออก แมบางครั้งจะตอบผิด นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจ
ในการไดเลนเกม 
 ท้ังน้ีการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนกิจกรรมท่ีจัดสภาพแวดลอมของผูเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมี
กฎเกณฑ และเปนกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน ซึ่งทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน สรางบรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีแปลกใหม เพ่ือใหการเรียนรูเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนยังสามารถมีปฏิสัมพันธกับเกมได
ตลอดระยะเวลาในการเลนเกม และสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนได ดังน้ันจากผลการวิจัยในครั้งน้ีจึงสามารถสรุปได
วาการจัดการเรียนรูโดยใชเกมชวยเสริมสรางใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกมอยูในระดับมากอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชเกมควรตระหนักวาเกมท่ีใชในการจดัการเรียนรูสามารถเสริมสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิของผูเรยีนได และควรกําหนดเกมใหมคีวามนาสนใจ เหมาะสมกับเน้ือหา และวัยของผูเรยีน 
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 2. การแบงกลุมจัดการเรยีนรูโดยใชเกมควรจัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) และ
ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการกลุมหรือการทํากิจกรรมเปนกลุม เชน ศึกษาหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 
 3. การจัดการเรียนรูโดยใชเกม วิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจยัสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการเรียนซอมเสริม
หรือใหนักเรียนไดเลนนอกเวลาเรยีนเพ่ือเปนการทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียน เพราะนอกจากจะทําใหสนุกสนาน
เพลิดเพลินแลวยังสงเสริมใหนักเรยีนไดฝกทักษะในดานตางๆ มากยิง่ข้ึน  
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการทดลองใชเกมคณติศาสตรกับนักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาสูง ปานกลาง และต่ํา เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลการใชเกมคณิตศาสตรเหมาะกับนักเรยีนท่ีมีสติปญญาในระดับใด 

2. ควรมีการศึกษาถึงความคงทนในการเรยีนรูท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรยีนรูวิชาคณติศาสตรโดยใชเกม 
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ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

Effects of Peer Tutoring on Reading Skill Development 
of  Prathomsuksa2 Students 

 
    

ผูวิจัย อามีรา  ซา1  Amira  Sa1 

                                                                                 meetoo147@gmail.com 
 อุชุพร บถพิบูลย2                                                            Uchuporn  Botphiboon2 
 อรรัตน  เจริญพรทิพย3            Awrarath  Jarenprontip3 

   

บทคัดยอ 

 การอานมีความสําคัญตอการรับรูขอมูลขาวสาร การแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต การวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน 

กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 13 คน วิธีการวิจัยก่ึงทดลอง โดยไมมี

การสุมตัวอยางและมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยโดยใชเพ่ือนชวยสอน และแบบทดสอบการอานสะกดคํา จํานวน 9 ชุด โดยใชระยะเวลาฝก 8 สัปดาห 

การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบที ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเพ่ือนชวยสอนมีทักษะการอาน

สะกดคําเพ่ิมข้ึน (t=9.28) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา, เทคนิคเพ่ือนชวยสอน 

Abstract 

  Reading skill is important for information literacy, self-directed and lifelong learning. This 

research aimed to develop the reading skills of prathom suksa 2 students using Peer Tutoring 

technique. The sample was the 13 prathom Suksa 2 students, Thesaban 4 school. The research 

design is Quasi-experimental by non – randomized control – group pretest – posttest design. 

The instruments were lesson plan by peer tutoring and used consisted of 9 sets of reading skills, 

with an 8-week training period. The results showed that the students who received the teaching 

assisted instruction had higher reading ability  (t =9.28) at .01 level. 

Keywords: reading skill development, peer tutoring technique 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
2 อาจารย สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3 อาจารย โรงเรียนเทศบาล 4 อําเภอเมอืง จังหวัดยะลา 
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บทนํา 

ภาษาไทยเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารภายในประเทศ เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธ

ท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคม รวมท้ังเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ นําไปสูการพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ท้ังน้ี

สาระความรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ประกอบดวยสาระการอาน การ

เขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งแตละสาระความรูมีความสําคัญ

และความเช่ือมโยงกัน 

ในสาระการอาน มีจุดเนนในดานการอานออกเสียงคํา ประโยค การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิด

ตางๆ   การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจและการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งท่ีอาน เพ่ือนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน ท้ังน้ีไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใช

ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน โดยมเีปาหมายสําคัญขอหน่ึงคือเพ่ือใหผูเรียนอานออก

เสียงคํา   คําคลองจอง ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตองคลองแคลว เขาใจความหมายของคํา

และขอความท่ีอาน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องท่ีอาน 

ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเรื่องท่ีอานได เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนท่ีและแผนภูมิ อาน

หนังสืออยางสม่ําเสมอและมีมารยาทในการอาน 

จากรายงานรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของเขตตรวจราชการท่ี 8 พบวาโรงเรียนสวนใหญในจังหวัดยะลาประสบปญหาในการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะในดานการอานออกเขียนได ท้ังน้ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษายะลา เขต 1 ได

เสนอแนะวิธีการพัฒนาโดยการใหครูและนักเรียนลดการใชภาษาถ่ิน โดยใหใชภาษาไทยในการสื่อสารตลอดเวลา 

คณะครูจึงไดเสนอแนะใหพิจารณาเทคนิคหรือวิธีสอนภาษาไทยในปจจุบันซึ่งมีอยูมากมาย ข้ึนอยูกับเปาหมายและ

วิธีการในการพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงศึกษาวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยสอน(Peer Tutoring) เปนวิธีการสอนหน่ึงท่ีมี

หลักการเพ่ือใหนักเรียนชวยสอนใหเกิดการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ แบบตัวตอตัว โดยเพ่ือนชวยสอนอาจเปนนักเรียน

ช้ันสูงกวาหรือนักเรียนข้ันเดียวกัน อายุเทากัน แตมีความสามารถสูงกวามาชวยสอน ซึ่งมีประโยชนสําหรับครู ทํา

ใหมีครูเพ่ิมข้ึนจากเดิมมี 1 คน ใน 1 หองเรียน เมื่อมีเพ่ือนนักเรียนชวยสอนจึงเทากับวามีครูมากกวา 1 คน ใน

หองเรียน ครูมีคนชวยดูแลเด็กอยางใกลชิดและท่ัวถึงยิ่งข้ึน ประโยชนสําหรับนักเรียน นักเรียนจะไดรับ

ผลประโยชนท้ัง 2 ฝาย คือนักเรียนผูชวยสอนจะเกิดทักษะในการเรียนรูและทักษะทางสังคมมากข้ึน นักเรียน

ผูเรียนจะเรียนรูไดดีข้ึนจาการใชภาษาของเพ่ือนในวัยเดียวกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                 ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 

      การสอนโดยเพ่ือนชวยสอน                               ทักษะการอานสะกดคํา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนกลุมเรียนออนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อไดใช

เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนชวยสอน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จํานวน 13 คน ซึ่ง

ไดมาจากนักเรยีนทําคะแนนทดสอบกอนเรียนไดนอยกวา 15 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
  2.1) เคร่ืองมือท่ีใช 

   2.1.1) แผนการจดัการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเพ่ือนชวยสอน จํานวน 8 แผนการเรียน 

     2.1.2) แบบทดสอบการอานสะกดคํา  

  2.2) ขั้นตอนการสราง 

    ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย  

   1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   2) ศึกษาหนังสือเรียนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2551 

   3) เขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน มี
จํานวน 8 แผน ดังน้ี แผนท่ี 1 ช่ือแผนอานสะกดคํามาตรา แมกก แผนท่ี 2 ช่ือแผน อานสะกดคํามาตรา กง แผนท่ี 
3 ช่ือแผน อานสะกดคํามาตรา กด แผนท่ี 4 ช่ือแผน อานสะกดคํามาตรา กบ แผนท่ี 5 ช่ือแผน อานสะกดคํา 
มาตรา กม แผนท่ี 6 ช่ือแผน อานสะกดคํามาตรา กน แผนท่ี 7 ช่ือแผน อานสะกดคํามาตรา เกย และแผนท่ี 8 ช่ือ
แผน อานสะกดคํามาตรา เกอว   

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบการอาน 

   1) ศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

(ภาษาพาที) 

   2) สรางแบบทดสอบการอานสะกดคํา โดยแบบทดสอบการอานสะกดคํา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

2 มีจํานวน 9 ชุด ดังน้ีแบบทดสอบการอานสะกดคํา (กอนเรียนและหลังเรียน) แบบทดสอบการอานสะกดคํา

ระหวางเรียนครั้งท่ี 1 (มาตราแม กก) ครั้งท่ี 2 (มาตราแม กง) ครั้งท่ี 3 (มาตราแม กด) ครั้งท่ี 4 (มาตราแม กบ) 

ครั้งท่ี 5 (มาตราแม กม) ครั้งท่ี 6 (มาตราแม กน)  ครั้งท่ี 7 (มาตราแม เกย)  ครั้งท่ี 8 (มาตราแม เกอว) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองจํานวน 10 ครั้ง เวลาครั้งละ 1 ช่ัวโมงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ตามลําดับดังน้ี 1.ทดสอบการอานกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 30 คํา 30 คะแนน จากน้ันแยก

นักเรียนกลุมเรียนเกงและกลุมเรียนออน ครั้งท่ี 2 ถึง ครั้งท่ี 9 ใหนักเรียนกลุมเรียนเกงสอนนักเรียนกลุมเรียนออน

[ 181 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

แลวทดสอบระหวางเรียนมาตรา แม กก มาตรา แม กง มาตรา แม กด มาตรา แม กบ มาตรา แม กม มาตรา แม 

กน มาตรา แม เกย มาตรา แม และครั้งท่ี 10 ทดสอบการอานหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบการอานฉบับเดียวกับ

แบบทดสอบกอนเรียน 

4. สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของขอมูล โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย   สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและหาคาสถิติที t test for dependent samples เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรม 

Microsoft Excel 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี  1  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอานสะกดคํากอนและหลังใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน 

นักเรียน n x  SD t 

กอนใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน   13 13.00 4.28 9.28 * 

หลังใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน   13 22.23 4.34 

             * มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  

จากตารางท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอานสะกดคํากอนใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอนเฉลีย่ 13.00 

คะแนน และมีคะแนนทักษะการอานสะกดคําหลังใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอนเฉลี่ย 22.33 คะแนน เมือ่ทดสอบคาที

พบวา t=9.28 สรุปผลไดวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอนมีคะแนนการอานดีกวากอนใช

เทคนิคเพ่ือนชวยสอนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อภิปรายผล 

การท่ีนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอนมีคะแนนการอานดีกวากอนใชเทคนิคเพ่ือน

ชวยสอน สรุปไดวาในประเด็นของการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน สามารถสงเสริมการเรียนรู

ของนักเรียนไดเปนอยางดี สอดคลองกับอินทรา ไพรัตน (2559) ท่ีไดพัฒนารูปแบบการเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ดวยการใชวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยสอน “การสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring)” โดยใหผูเรียนท่ีมี

คะแนนสอบยอยครั้งท่ี 1 มากกวา 5 คะแนน (ผูท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกวา) จับคูกับผูเรียนท่ีไดคะแนน

ทดสอบยอยนอย ทําหนาท่ีชวยสอนและเขาพบปรึกษาอาจารยผูสอนรวมกัน สงผลใหผูเรียนจากกลุมตัวอยางท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนต่ํา เขาใจในเน้ือหาท่ีสอนและสามารถทําขอสอบไดดีข้ึน แสดงวารูปแบบการเรียนโดย

ใชวิธีการสอนโดยการจับคูเพ่ือนชวยสอน สงผลใหผลการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางมีผลการเรียนดีข้ึน โดยท่ี

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบทางตรงรวมกับ เทคนิคเพ่ือนชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 7 ข้ัน 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (เสาวรี ภูบาลช่ืนและสมทรง สิทธิ,2560) รวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ สุธิดา เศรษฐการ อริยา คูหา และสุเทพ สันติวรานนท (2550) ท่ีไดศึกษาผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ี

มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีรูปแบบการคิดแตกตางกันพบวา

การสอนโดยเพ่ือนชวยสอนและการสอนแบบปกติสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 อาจเปนเพราะวาวิธีสอนโดยเพ่ือนชวยสอนเปนวิธีสอนท่ีสามารถสราง

แรงจูงใจท่ีดีในการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนท่ีมีความกังวลในขอบกพรองของตนเอง แตเมื่อไดรับการสอน 

[ 182 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

และถายทอดความรูจากเพ่ือนรุนเดียวกัน ผูเรียนจะ กลาคิดกลาถาม จะทําใหสามารถเรียนรูไดดีข้ึน ซึ่งจะทําใหลด

ความตึงเครียดในบรรยากาศในการเรียนการสอนลงไดและทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียนมากข้ึน 

นอกจากน้ันแลวการใชแบบฝกทักษะท่ีครูพัฒนาข้ึนสามารถชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนได

อยางเหมาะสม สอดคลองกับผลการศึกษาของโสภิตา  โตไร (2558) และเบญญาดา  มลิวัลย (2560) ท่ีศึกษา

พบวาการพัฒนาแบบฝกพัฒนาทักษะการอาน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู  มีผลสัมฤทธ์ิทางการอานของ

นักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพตามระดับความยากงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสงผลการอานของ

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช 

1. กิจกรรมการเรียนแบบกลุมเพ่ือนชวยสอนสามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ ได เชน วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เปนตน 

2. ในชวงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูอาจมีการกระตุนดวยการเสริมแรง ใหกําลังใจนักเรียนให
มากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 

2.ควรมีการวิจยัเพ่ือพัฒนาการอานสะกดคาํในระดบัช้ันอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยเพ่ือเปน

การเตรียมพรอมในการอานในระดับท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียหลังการใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนกับเกณฑ
รอยละ 70 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไป
ของทวีปเอเชียกอนและหลังการใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจํานวน 30คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ One Sample t-test และ Paired t-test ไดผลการวิจัยดังน้ี1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย 
หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
คําสําคัญ : ปริศนาอักษรไขว, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 
The objectives on this research were to compare the achievement with the 70% 

criterion and to compare the achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: 
Asia Topic of students before and after they were taught with the crossword puzzle. The sample 
for the studying were 30 Mathayomsueksa 1 students in SongkhlaWittayakom school. The 
instruments used in the study were learning instructional plan, crossword puzzle and 
achievement test. The data were analyzed by using such statistics as means, standard 
deviations, One Sample t-test and Paired t-test. The results of the research were as follow:  
1) The achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: Asia Topic after 
studying with the crossword puzzle was higher than before studying at the 0.01 level of   

 
 

___________________________________ 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 4 5อาจารย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
3ครูชํานาญการ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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 significance. 2) The achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: Asia 
Topic after studying with the crossword puzzle was higher than the 70% criterion at the 0.01 
level of significance.  
Keyword : Crossword puzzles, Achievements 

 
บทนํา 

การศึกษา คือการสรางคนใหมีความรู ความสามารถมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนมีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม 
มีความพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมท่ีจะ ประกอบการงานอาชีพได การศึกษาชวยใหคนเจริญ
งอกงาม ท้ังทางปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การศึกษาจึงเปนความจําเปนของชีวิตอีกประการหน่ึง 
นอกเหนือจากความจําเปน ดานท่ีอยูอาศัย อาหารเครื่องนุงหม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเปนปจจัยท่ี 5 ของ
ชีวิต เปนปจจัยท่ีจะชวยแกปญหาทุก ๆ ดานของชีวิตและเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิตในโลกท่ีมีกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง รวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตองเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วเชนเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจําเปนมากข้ึนดวย การศึกษาจะชวยใหทุกคนมีชีวิตท่ีดี   
มีความสุข (พนม พงษไพบูลย : 2543) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทยท่ีมุง
พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังทางดานรางกาย ความรู คุณธรรม          
มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพ
ของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชน
ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมีคุณภาพ เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน เปนหลักสูตรการศึกษาท่ี
มีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และเปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางน้ีประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู หน่ึงในน้ันคือ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชา
ท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่อง ราวเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึง
ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผู อ่ืน ยอมรับในความแตกตาง          
มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคม
อยางเปนสุข เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเปนเปาหมายท่ีแทจริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ดังน้ันสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญ
งอกงามในดานตางๆคือ 1) ดานความรูจะใหความรูแกผูเรียนในเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญ
ของวิชาตางๆในสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร 
กฎหมาย ประชากรศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา ปรัชญา และศาสนาตามขอบเขตท่ีกําหนดไวในแตละระดับช้ันใน
ลักษณะบูรณาการ 2) ดานทักษะกระบวนการ  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะและกระบวนการตางๆเชน 
ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม เปนตน 3) ดานเจตคติและคานิยมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมจะชวยพัฒนาเจตคติและคานิยมเก่ียวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง
พ่ึงตนเอง ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความกตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยในการเปนผูผลิตท่ีดีมีความพอดีในการ
บริโภค เห็นคุณคาของการทํางาน รูจักคิดวิเคราะห รูจักการทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอ่ืน และเห็นแก
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ประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุมรักทองถ่ิน รักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข (วิโรจน เอ่ียมเจริญ, 2560) 

จากขอมูลการเรียนสาระภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ท่ีผานมา
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ไดคะแนนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังต่ํา ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเน้ือหาเรื่องสภาพแวดลอมทางกายกายภาพทวีปเอเชียมีความสลับซับซอน  และมีเน้ือหาเปนจํานวนมาก 
และความแตกตางของผูเรียนในดานสติปญญา ความถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและประสบการณ จึง
ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาเรียนท่ีแตกตางกันสงผลใหเมื่อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องน้ี
ทําใหนักเรียนไดคะแนนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังต่ํา ดังน้ันครูผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการสอนท่ีมีวิธีท่ีแตกตางไปจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบครั้งท่ีผานมา เพ่ือชวยพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ตลอดจนเพ่ือเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตอตัวผูเรียน จากสภาพปญหาดังกลาว
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยกอนหนา พบวา เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว เปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได (นํ้าผึ้ง หอมจันทร, 2553; ขัติยา ปยะรังสี, 2556) ดังน้ันผูวิจัยจึงนําเกมฝก
ทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวมาใชเพ่ือจะทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระมากยิ่งข้ึน และ
นักเรียนสามารถท่ีจะเลนเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวไดโดยการศึกษาดวยตนเอง ไมเพียงแตการฟงครู
บรรยายเทาน้ัน เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวยังชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากเด็กมี
ความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกัน การใหเด็กเลนเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนจะชวยใหเด็กไดพัฒนาการใชสมองเรื่องของการคิด การสรรหาคํามาปะติดปะตอใหไดคําตอบท่ีถูกตอง  
ฝกใหเด็กไดใชสมองและกระบวนการทางปญญามากข้ึน รวมท้ังการสืบคนขอมูลท่ีชวยเพ่ิมทักษะใหเด็กไดรูจัก
การศึกษาคนควาดวยเชนกัน และเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวยังเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนรูหลังจาก
บทเรียนในแตละครั้ง เปนการสะทอนใหเห็นวานักเรียนเขาใจเน้ือหาหรือไม นอกจากน้ียังเปนการสรางความ
กระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดวย ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย โดยใชเกมฝก
ทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย กอนและหลังเรียนดวย

เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอ 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องลักษณะท่ัวไป
ของทวีปเอเชีย หลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
สงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับเกณฑรอยละ 70 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย 

 

 

วิธีการสอนโดยใชเกมฝกทักษะ

การคิดปริศนาอักษรไขว 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนา

อักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย 
หลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สูงกวาเกณฑรอยละ 70  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียน
สงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจํานวนนักเรียนท้ังหมด 215 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียน
สงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยโปรแกรม G*Power ท่ีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.70 ความคลาดเคลื่อน (α) เทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 29 คน และทําการสุมอยาง
งาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของ

ทวีปเอเชีย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5แผน ไดแก 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลักษณะท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ 
1.3 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ 
1.4 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลักษณะประชากรและสังคม วัฒนธรรม 
1.5 แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ 

 2. นวัตกรรมท่ีเลือกใช คือ เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว7ตอน ดังน้ี 
2.1 เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขต 
2.2 เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 2 ลักษณะภูมิประเทศ 
2.3 เกมฝกทักษะการคดิปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 3 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาต ิ
2.4 เกมฝกทักษะการคดิปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 4 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.5 เกมฝกทักษะการคดิปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 5 ลักษณะประชากร 
2.6 เกมฝกทักษะการคดิปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 6 ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม  
2.7 เกมฝกทักษะการคดิปริศนาอักษรไขว ตอนท่ี 7 ลักษณะเศรษฐกิจ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งใชสําหรับทดสอบนักเรียนกอนและหลังใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว 
จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดสอบกอนใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30คน 
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะ
ท่ัวไปของทวีปเอเชีย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
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2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวจํานวน 7ตอน5แผนการ
จัดการเรียนรู แผนการเรียนรูละ1 ช่ัวโมง จํานวน 3 แผนตอสัปดาหคือ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี1 เรื่อง ลักษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศของทวีปเอเชีย โดยใชเกมฝก
ทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวจํานวน 2 ตอน คือตอนท่ี 1 เรื่องลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต และตอนท่ี 2 เรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบกับหนังสือเรียนภูมิศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 

2.2 แผนการจัดการเรียนรูท่ี2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ โดยใชเกมฝก
ทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวจํานวน 1 ตอน คือ ตอนท่ี 3 เรื่องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ใชเวลา 
1ช่ัวโมง 

2.3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี3 เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเกมฝกทักษะการคิด
ปริศนาอักษรไขว จํานวน 1 ตอน คือตอนท่ี 4 เรื่องลักษณะทรัพยากรธรรมชาติใชเวลา 1ช่ัวโมง 

2.4 แผนการจัดการเรียนรูท่ี4 เรื่อง ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรม โดยใชเกมฝกทักษะ
การคิดปริศนาอักษรไขว จํานวน 2 ตอน คือตอนท่ี 5 เรื่องลักษณะประชากร และ ตอนท่ี 6 ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมใชเวลา 1 ช่ัวโมง 

2.5 แผนการจัดการเรียนรูท่ี5 เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษร
ไขว จํานวน 1 ตอน คือตอนท่ี 7 เรื่องลักษณะเศรษฐกิจใชเวลา 1 ช่ัวโมง 

 3. หลังใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวครบตามท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดทดสอบดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย
กับกลุมตัวอยางอีกครั้งหน่ึง 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 1.วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย กอนและหลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ดวยสถิติทดสอบ 
Paired t-test  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียหลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวกับเกณฑรอยละ 70 ดวย
สถิตทิดสอบ One Sample t-test 

 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องลักษณะ
ท่ัวไปของทวีปเอเชีย โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลา
วิทยาคม จํานวน 30 คน แบงเปนเพศชาย 7 คน และเพศหญิง 23 คน ไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคตามลําดับ
ดังน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย กอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยกอนเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.40 คะแนน สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.47 และหลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 14.93 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.62 รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียกอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว 
 

การทดสอบ n Mean SD t p-value 

กอนเรียน 30 9.40 2.47 11.17** 0.00 

หลังเรียน 30 14.93 1.62   

**p<0.01 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนดวยการใช

เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียสูง
กวาเกณฑรอยละ 70 (14 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียหลังเรียนดวย 
เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวกับเกณฑรอยละ 70 
 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนน

เกณฑ 

Mean SD t p-value 

หลังเรียน 30 20 14 14.93 1.62 3.16** 0.00 

**p<0.01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องลักษณะ
ท่ัวไปของทวีปเอเชีย โดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลา
วิทยาคมสรุปตามวัตถุประสงคตามลําดับดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนา
อักษรไขวของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนา
อักษรไขวของนักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
อภิปรายผล                    

                                                                                                   
จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใชเกม

ฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลาพบวา หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย เปนสื่อการสอนท่ีมี
คุณภาพ สามารถดัดแปลงไดในหลายบทเรียน หรือทุกสาระวิชา เพราะจะสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการคิด
วิเคราะห รวมกับการศึกษาคนควาจากบทเรียนท่ีชวยใหนักเรียนน้ันไดฝกการอานหนังสือจากบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
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หากนักเรียนไมอานบทเรียนประกอบกับการเลนเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ก็จะไมสามารถทําได ซึ่งตอง
ใชการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม สามารถใชรวมกับการสอนดวยเทคนิควิธีการตางๆได เชนการบรรยาย การสอนแบบ
กระบวนการกลุม หรือมีสื่อประกอบท่ีหลากหลาย เชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วีดิโอ Power Point และมีความ
ทันสมัย สามารถเราความสนใจใหเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากข้ึน อีกท้ังในเกมฝกทักษะการ
คิดปริศนาอักษรไขว นักเรียนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองทําใหเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด          
เกิดความรู ความเขาใจ ความสนุกสนานไดเรียนรูดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญ และทราบ
ความกาวหนาของตนเอง มีการเสริมแรงใหกับนักเรียน เชน การชมเชยนักเรียนท่ีคนหาคําตอบไดเปนการกระตุน
ใหนักเรียนอยากเรียนรูมากข้ึน จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และผลการวิจัยสอดคลองกับ 
ขัติยา ปยะรังสี (2556) ไดศึกษาเรื่องผลการใชเกมปริศนาอักษรไขวในการระบุความหมายคําศัพทพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/9 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย พบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนการใชเกมปริศนาอักษรไขว เทากับ 6.38คะแนน คิดเปนรอยละ 31.91 ของคะแนน
เต็ม และหลังการใชเกมเทากับ 17.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.60 ของคะแนนเต็ม โดยพบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการระบุความหมายคําศัพทพฤติกรรม หลังการใชเกมสูงกวากอนการใชเกม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 ท่ีไดจากการเลนเกมจํานวน 5 เกม ท้ัง 3 ครั้ง สูงข้ึนตามลําดับ โดย คะแนนจากการเลนเกมครั้งท่ี 3 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละของคะแนนเต็มเทากับ 86.36 65.80 และ 48.57นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ (2558) ไดศึกษาเรื่องผลการใชคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการ
สอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6 โรงเรียนวัดทุงนอย อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังใชวิธีการสอนโดยใชเกมประกอบสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 25.08แสดงวาผล
การใชวิธีการสอนโดยใชเกมประกอบท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนสามารถสงเสริมผลการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6ใหสูงข้ึนไดเชนเดียวกับการศึกษานํ้าผึ้ง หอมจันทร (2553) ไดศึกษาเรื่องการวิจัยและ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาผลการวิจัยพบวา รูปแบบกิจกรรม
ท่ีตองการไดแก กิจกรรมเลาเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว กิจกรรมขาวท่ีนาสนใจ กิจกรรมเลานิทาน
ท่ีฉันชอบ กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก และประโยชน ท่ีไดรับจากการอานจากการประเมินความรูพบวา นักเรียนมีนิสัย
รักการอานกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานทักษะ
การอานและการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม โดยทําผลงานอยูในระดับดีมาก 
ไดแก ปริศนาอักษรไขว และ การจัดทําหนังสือเลมเล็ก และปฏิบัติกิจกรรมโดยทําผลงานอยูในระดับดี ไดแก สรุป
ใจความสําคัญของนิทาน ขาวท่ีสนใจ และการเลาเรื่องจากหนังสือน้ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียดวยเกมฝกทักษะการคิดปริศนา
อักษรไขวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้น้ี 
 1.1 จากผลการวิจัยพบวาเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได ดังน้ันครูผูสอนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนอ่ืน ๆ ได แตท้ังน้ีครูผูสอนจะตองคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
ใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อมีปญหา คอยกระตุน และใหกําลังใจเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูสงผลให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.2 จากผลการวิจัยพบวา เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไดน้ัน ครูผูสอนสามารถนําเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 น้ีไปใชในการสอนซอมเสริมใหนักเรียนท่ีบกพรองหรือไมเขาใจโดยการใชเปนสื่อการสอน
ชวยเหลือนักเรียนได แตท้ังน้ีครูผูสอนตองดูแลอยางใกลชิด หรือสําหรับนักเรียนท่ีสนใจไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตามศักยภาพ ครูผูสอนจะตองช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ ใหนักเรียนเขาใจกอนใหนักเรียนไปปฏิบัติเอง  
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนาเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว ในเรื่องอ่ืน ๆ ในระดับช้ันตาง ๆ ดวย 
 2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว กับการสอนโดยวิธีอ่ืน 
 2.3 ควรวิจัยศึกษาผลการเรียนรูดานความรู โดยใชแบบทดสอบท่ีเปนปรนัยและอัตนัยควบคูกับการ
ประเมิน เพ่ือชวยใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

THE STUDY OF ABILITY TO READ, THINK CRITICALLY BY USING SIX THINKING 
HATS TECHNIQUES OF MATHAYOM SUKSA THIRD STUDENTS, 

HATYAIWITTAYALAI 2 SCHOOL HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 
 

ผูวิจัย สุทธิดา  นวลพรม1        Suttida  Nualprom1 
 ภาชินี  เต็มรัตน2           Pachinee  Temrat2 
 เยาวมาศ  ดินลานสกูล3       Yaowamas  Dinlansakool3 
   
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด   

6 ใบ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ และเพ่ือสํารวจ

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด     

6 ใบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3/8 จํานวน  31 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปน

แบบทดสอบการอานแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ แบบฝกหัดจากบทความ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสามารถดานการ

อาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ

เรียนสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากท่ีสุด (M = 4.84)   

คําสําคัญ : เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ, ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

 

 

 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ       
1อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ   
1ครูชํานาญการพิเศษ วิชาภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2  อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

   The purpose of this research was to study of ability to read, think critically of mathayom 

suksa third students between before and after using the six thinking hats techniques and to survey 

the satisfaction of mathayom suksa third students at Towards teaching and learning by using          

six thinking hats techniques Give each (Purposive Sampling) are high school 31 students at 3/8 

second semester of academic year 2561 Hatyai Wittayalai 2 school, Hat Yai, Songkhla. The tools used 

in the research were the test of learning achievement before and after study. Which is a multiple-

choice reading test of 20 items. Exercises from the article and student satisfaction evaluation on the 

teaching and learning by using six thinking hats techniques. The research found that The study of 

reading ability, analytical thinking by using six thinking hats techniques of Mathayomsuksa third 

students, Hatyai Wittayalai 2 School after studying higher than before studying with statistical 

significance at the level of .05 and the students' satisfaction with the teaching and learning 

management by using six thinking hats techniques from the satisfaction evaluation form of third 

students. It was found that students were satisfied. At the highest level (M = 4.84) 

Keywords: six thinking hats technique, ability to read, think critically 

บทนํา 

ภาษาไทยมีความสําคญัตอคนไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตอกัน  แสดง
ถึงความเปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจ 
ศึกษาหลักเกณฑทางภาษาและฝกฝนใหเกิดทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือนําไปใชในการสื่อสาร การเรียนรู การแสวงหาความรู การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน      
การสรางความเปนเอกภาพของชาติ และความจรรโลงเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ 
(วิมลรัตน สุนทรโรจน,2545) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ความวา “การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” การท่ีจะพัฒนาคนได คือ การ
ใหการศึกษา และการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไดน้ันผูเรียนจะตองอานออก เขียนได ทักษะทางภาษาไทย
จึงเปนรากฐานและหัวใจสําคัญในการศึกษาหาความรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

การอานเปนทักษะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง เพราะเยาวชนจะพัฒนา
ความคิดไดก็ตอเมื่ออานเปน และนําความรูท่ีไดประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การขาดทักษะการอานของนักเรียนยอม
สงผลกระทบตอการเรียนและการทํางานในอนาคต ดวยเหตุเพราะการอานน้ันสงเสริมใหคนมีทักษะการคิด         
เชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค กลาวไดวาการอานเปนการสงเสริมทักษะการคิดอยางสมบูรณ ดวยเหตุน้ี
การศึกษาจึงตองใหความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาดานการอาน เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูการอานและรักการ
อานมากข้ึน ปญหาสําคัญดานการศึกษาภาษาไทยในปจจุบันคือ นักเรียนสวนใหญขาดทักษะการอาน นักเรียนอาน
ออกแตอานไมเปน คือ นักเรียนสามารถอานหนังสือได แตผลท่ีเกิดข้ึนคือนักเรียนไมเขาใจในการสื่อความของเน้ือหา
ท่ีอาน อานแลวไมสามารถวิเคราะหไดวาผูเขียนมีวัตถุประสงคในการสื่อความอยางไร อานแลววิเคราะหไมไดวาสิ่งท่ี
อานสื่ออารมณความรูสึกอยางไร อานแลววิเคราะหไมไดวาขอความท่ีอานเปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น เปนตน 
ปญหาท่ีพบเจอน้ีเห็นไดวาทักษะการอานของนักเรียนยังเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน สาเหตุเน่ืองมาจาก
นักเรียนไมชอบอานหนังสือและไมสนใจอาน เพราะนักเรียนมองวาการอานหนังสือเปนสิ่งท่ีนาเบ่ือไรความนาสนใจ  
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จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาท่ีสอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อันเปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบวานักเรียนก็ยังมีปญหาดานการอาน ไมสามารถ
วิเคราะหไดวารายละเอียดท่ีอานเปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น และไมสามารถวิเคราะหไดวาขอความท่ีอานสื่อ
อารมณความรูสึกใด ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาดานการอานเพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนาการสอนการอาน นักเรียนจะตองมี
ทักษะการอานท่ีเพียงพอ สามารถคิดวิเคราะหได เพ่ือจะไดนําความรูดานการอานไปใชประโยชนในระดับการศึกษา
ข้ันตอไป ครูผูสอนจึงจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนมีทักษะการคิด โดยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะ
สนองการคิดอยางหลากหลาย ไดแก การศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด   
6 ใบ ซึ่งเปนเทคนิคการสอนวิธีหน่ึงท่ีสามารถแกปญหาการสอนการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหได เพราะเปนการสอนท่ี
เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางรอบคอบและคิดอยางหลากหลายมากข้ึนโดยใชสีของหมวกเปนตัวควบคุมทิศทางใน
การคิด นอกจากน้ีการใชแบบฝกทักษะการคิดยังชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณอยางกวางขวางจึงอาจทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน (ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2551 : 24) 

ขอมูลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 นอกจากการสงเสริมทักษะการอานแลว ผูสอนก็ได
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคใหกับนักเรียน ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน และการมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยให
นักเรียนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน รูจักบทบาทและหนาท่ี
ของตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอน
และหลังการใชเทคนิคหมวกความคดิ 6 ใบ 
 2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. แผนการสอนรายวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนเปนขอสอบปรนัย  จํานวน 20 
ขอ 
 3. แบบฝกหัดจากบทความ  เรื่อง วิเคราะหโดยการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการสอนวิชา ภาษาไทย ดานการอานเพ่ือ
การคิดวิเคราะห เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค 

หมวกความคิด 6 ใบ 

ตัวแปรตาม 

การศึกษาความสามารถในการอาน เพ่ือการคิด

วิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา  
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การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผูวิจัยสรางแผนการสอนรายวิชา ภาษาไทย โดยพิจารณาแผนการสอนใหมีความเช่ือมโยงดานเน้ือหา

และกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ จากน้ันจัดแผนการสอนใหเรียงลําดับจากงายไป
หายากและตอเน่ือง  

    1.1 ผูวิจัยกําหนดเกณฑการประเมินผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลัง
เรียนดังน้ี 

 แบบทดสอบกอนเรียน 
 คะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป หมายถึง  นักเรียนตองทําขอสอบได 12 ขอข้ึนไป ผานเกณฑ  
 คะแนนต่ํากวารอยละ 70 หมายถึง  นักเรียนทําขอสอบไดต่ํากวา 12 ขอ ไมผานเกณฑ 
 แบบทดสอบหลังเรียน 
 คะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป หมายถึง นักเรียนตองทําขอสอบได 12 ขอข้ึนไป ผานเกณฑ 
 คะแนนต่ํากวารอยละ 70 หมายถึง  นักเรียนทําขอสอบไดต่ํากวา 12 ขอ ไมผานเกณฑ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก 6 ใบ  สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
     2.1  ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนและกลุมสาระ เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล มาตรฐานการเรียนรู   

และจุดประสงคการเรียนรู 
     2.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดผล ประเมินผล การสรางขอสอบ เพ่ือให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 
     2.3  วิเคราะหเน้ือหา ตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู 
     2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก 6 ใบ เปนขอสอบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
     2.5  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item Objective Congruence) ระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู  โดยผูวิจัยไดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการ
เรียนรู ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาใชเปนแบบทดสอบ ผลปรากฏวาไดขอสอบ จํานวน 20 ขอ  

     2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมพัฒนาเครื่องมือ จํานวน 30 คน เพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดเบ้ืองตนของขอสอบ และนําผลการทดสอบมาวิเคราะห  ดังน้ี 

 (1)  คาความยากงาย (P)  โดยตรวจสอบความยากงายเปนรายขอ  ผูวิจัยไดใชคําถามขอท่ีมี
ความยากงาย ตั้งแต 0.20 - 0.80 

 (2)  คาอํานาจจําแนก (r)  ผูวิจัยใชคําถามขอท่ีมีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 - 0.80 
 (3)  คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Ru)  วิเคราะหโดยใชสูตร KR-20 ของ  

Kuder – Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน,2540)  และไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ .000 
     2.7 นําแบบทดสอบท่ีผานการหาคุณภาพ จํานวน 20 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 31 คน  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
          3. แบบฝกหัดจากบทความ เรื่อง วิเคราะหโดยการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

     3.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

     3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดแบบฝกทักษะ และวิเคราะหหลักสูตร 
เน้ือหา เพ่ือใชสําหรับการสรางแบบฝกหัด  

     3.3 สรางและออกแบบแบบฝกหัดจากบทความ 
     3.4 นําชุดแบบฝกหัด เรื่อง วิเคราะหโดยการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เสนอตอผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม จากน้ันจึงปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
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     3.5 นําชุดแบบฝกหัด เรื่อง วิเคราะหโดยการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ไปทดลองใชกับนักเรียน  
เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะ  

     3.6 นําชุดแบบฝกทักษะท่ีไดรับการแกไขปรับปรุงแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 31 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะ ไดคาประสิทธิภาพจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอาน คิดวิเคราะห
กอนเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.93 (คา E1) และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอาน
คิดวิเคราะหหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 82.90 (คา E2) 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ดานการอาน
เพ่ือการคิดวิเคราะหโดยการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ  

      4.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ จากตําราเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ  

      4.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ดานการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห โดยใชแบบประเมินแบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  

      4.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหาการ
ใชภาษา และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู จํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือได
คา IOC = 1.0 ทุกขอ  

      4.4 ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
      4.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองกับนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 31 คน เพ่ือหาคาความ

เช่ือมั่นของแบบประเมินดวยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.27 
      4.6 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด   
6 ใบ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2  กอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน 

คะแนน N x̄   S.D. t-test 

กอนเรียน 31 9.77 1.892 15.98 

หลังเรียน 31 14.13 1.784 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด    
6 ใบ จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ พบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 
 

1. ความพรอมของการจดักิจกรรม 

M SD แปรผล 
4.50 0.63 มากท่ีสุด 

2. การจัดการเรยีนรูมคีวามเหมาะสมกับเน้ือหา 4.09 0.86 มาก 

3. การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจและจดจําเน้ือหาไดนาน 4.50 0.66 มากท่ีสุด 

     4. การจัดการเรียนรูทําใหพัฒนาความสามารถดานการอานคดิ
วิเคราะหไดสูงข้ึน 

4.844 0.48 มากท่ีสุด 

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม 4.50 0.66 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมการเรียนรูทําใหกลาแสดงความคดิเห็นการจัดการ
เรียนรูทําใหเขาใจและจดจําเน้ือหาไดนาน 

4.52 0.63 มากท่ีสุด 

7. การมีสวนรวมของนักเรียนในกิจกรรม 4.45 0.66 มาก 
8. การใชสื่อเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชน 4.48 0.73 มาก 

9. นักเรียนไดรับประโยชนและความรูจากการจัดกิจกรรม 4.41 0.69 มาก 

10. ควรจัดกิจกรรมแบบน้ีอีกในครั้งตอ ๆ ไป 4.73 0.54 มากท่ีสุด 
รวม 4.50 0.35 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 2  แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาตามข้ันตอน  สรุปไดวา ผลการศึกษาความสามารถในการอาน   
คิด วิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 ผลการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 4.84)  
 

อภิปรายผล 

การวิจัยการพัฒนาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได
ดังตอไปน้ี 

1. การเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ระหวางกอนและหลังการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โดยการจัดการเรียนรูใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 
6 ใบ ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน  และเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน ตลอดจนนําความรูไปใชได
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อยางถูกตอง และนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริงจึงทําใหจดจําสิ่งท่ีเรียนไดดียิ่งข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ     
ธิติยา พงศศิริไพศาล (2552) ท่ีวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยระหวาง
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา 
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิลวรรณ เจตวรัญู (2549 : 125) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบกับการสอนปกต ิพบวาการสอน
แบบหมวก 6 ใบสงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหสูงกวาการสอนแบบปกติ 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
ผลจากการศึกษาปรากฏวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ี
เน่ืองมาจาก ผูเรียนมีความคิดเห็นวาเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียน      
การสอน เพราะผูเรียนชอบสีสันจากหมวกความคิด 6 ใบ ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ผูเรียนไดสัมผัสสื่อการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม ทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนายและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
การเรียน อีกท้ังเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ กอนท่ีจะนําไปทํา
การทดลอง จึงทําใหหมวกความคิด 6 ใบมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวนาจะสงผลให ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงสงผลตอการเรียนท่ีจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของอาภรณ บุญภูมิ (2554 : 56) ท่ีวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบหมวก 6 ใบ เพ่ือพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะหและการ
เขียนเชิงสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกระบวนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ดังน้ันเห็นไดวาโดยท่ัวไป
แลวนักเรียนชอบการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหมและสรางสรรคตอความคิด จึงทําใหนักเรียนมีความสนใจในรายวิชา
ภาษาไทยมากข้ึน และพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางจากรูปแบบเดิมมากเชนกัน    

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
การศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัย 2 ผูวิจยัมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี  
1. ในการจัดการเรียนการสอนในการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 น้ัน ครูผูสอนควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบไปประยุกตใชในรายวิชา
อ่ืน ๆ ได เพราะหมวกความคิด 6 ใบเปรียบเสมือนกับสื่อการเรียนการสอนท่ีจะชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเรียน
มากข้ึน 

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนอยางหลากหลาย
และสม่ําเสมอเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหและมีประสิทธิภาพในการอานเพ่ิมมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะท่ีจะนําไปใชคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอแนะประโยชนท่ีจะนําไปใชครั้งตอไป คือ ควรจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวกับการอานเพ่ือการคิด
วิเคราะหแบบหมวกความคิด 6 ใบ เพ่ือเสริมความรูแกนักเรียน เน่ืองจากการฟงบรรยายเพียงอยางเดียวอาจทําให
นักเรียนไมเขาใจและไมสามารถนําไปใชตอไดเพราะหลงลืม 
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การใช Small Talk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
USING OF SMALL TALK TO DEVELOP ENGLISH SPEAKING SKILLS  

IN CLASSROOM 
 

ผูวิจัย จิรายุ  สุวรรณชาตรี 1            Jirayu Suvanchatree1  
                                                                             jirayusuvanchatree402@gmail.com 
 ศิริรัตน สินประจักษผล2             Sirirat Sinprajakpol2 

 วิภาดา หมดัอะดมั3             Wipada Mad-a-dam3 
 
   

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค โดยใชชุดกิจกรรม Small Talk และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคกอนและหลังการทดลองโดยใช
ชุดกิจกรรม Small Talk ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือผูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/13 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คน งานวิจัยช้ินน้ีใชระยะเวลาในการทดลอง 5 
สัปดาห สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 5 ช่ัวโมง โดยแบงหัวขอออกเปน 5 เรื่อง ไดแก Introduction, Family, 
Pet, Career, และ Food and Drinks โดยเน้ือหาแตละเรื่องน้ันจะสอนในแตละสัปดาห เครื่องมือวิจัยไดแก
แผนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจํานวน 5 แผนกิจกรรมเก่ียวกับชุดกิจกรรม 
Small talk ซึ่งแบงตามหัวขอท่ีกําหนดไว และแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีประกอบไปดวย
เกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษในดานการออกเสียง (Pronunciation), ความคลอง (Fluency), 
ไวยากรณและคําศัพท (Grammar and Vocabulary Usage), และ การสื่อสาร (Communication) คาสถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบแบบไมเปนอิสระจากกัน 
(t-test for dependent sample)  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการทดลองพบผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชชุด
กิจกรรม Small Talk โดยมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 

 
คําสําคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, ชุดกิจกรรม, Small Talk 
 

 
 
 

__________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 อาจารยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 
 The purposes of the research were 1) to develop Matthayom 1/13 students’ English 
speaking skills using Small Talk learning activities and 2) to compare the results of before and 
after studying English speaking skills of Matthayom 1/13 in the second semester of the 2018 
academic year at Hatyairatprachasun School. The participants were 16 Matthayom 1/13 students 
in the second semester of the 2018 academic year acquired from purposive sampling. This 
research took 5 weeks for the experimentation of an hour per a week with the total of 5 hours. 
The issues for teaching in each week were selected according to the contents taught in the 
second semester which were Introduction, Family, Pet, Career, and Food and Drinks. The 
experimental instrument consisted of 5 lesson plans of Small Talk learning activities for English 
speaking skill development and a speaking behavior observation comprised of the criteria for 
evaluating English speaking skills: Pronunciation, Fluency, Grammar and Vocabulary Usage, and 
Communication. The data were statically analyzed by percentages, mean, standard deviation, 
and t-test dependent samples. The result indicated that there was a significant increase in 
English speaking skills of Matthayom 1/13 students after being taught with lesson plans of 
Smalltalk learning activities included Small Talk activities at the 0.1.   
 
Keywords: English speaking skills, Small Talk, Learning activities  
 

บทนํา 
 ภาษาอังกฤษคือหน่ึงในภาษาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดของโลก เปนภาษาท่ีมนุษยใชกันอยางแพรหลายจน
กลายเปนภาษาท่ีผูคนท้ังโลกสามารถเขาใจไดแมจะอยูคนละประเทศหรือชนชาติ ซึ่งถือไดวา ภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางท่ีไดรับการยอมรับจากหลายประเทศ ซึ่งในบางประเทศน้ัน ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาราชการท่ีใชใน
การติดตอท้ังในราชการหรือแบบท่ัวไป ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการติดตอสื่อสารหรือเรียนรู
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเช้ือชาติ ทาใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2550) 
ซึ่งในป 2555 กระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมใหเกิดการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับเทาเทียมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนพรอมท้ังใหคนไทยเกิดความพรอมในดานของภาษากอนเขาสูประชาคมอาเซียน (ศันสนะ มูลทา
ดี, 2559 ) แมกระท่ังในวงการการศึกษาท่ีปจจุบันมีการนําภาษาอังกฤษเขามาประยุกตกับเน้ือหาบทเรียนรายวิชา
อ่ืนท่ีไมใชวิชาภาษาอังกฤษ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน ทําใหภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนทักษะใดก็ตาม
ก็ลวนแลวแตมีความจําเปนและสําคัญเปนอยางมาก นอกจากน้ี ภาษาอังกฤษยังเปรียบเสมือนบันไดในการศึกษาท่ี
สามารถทําใหผูเรียนหรือผูท่ีศึกษาน้ันสามารถเปดประสบการณในการศึกษา ท้ังในบริบทของการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเอง การศึกษาภายในโรงเรียน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานท่ีท่ีรวมไปถึง การศึกษาผานสื่อออนไลนและสื่อตาง 
ๆ ท่ีสามารถพบไดท่ัวไปและการศึกษาเชิงทองเท่ียวหรือทัศนศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ และเมื่อกลาวถึง
บริบทในประเทศไทยท่ี ณ ปจจุบัน เขาสูประชาคมอาเซียน (AEAN Community) รวมประเทศอ่ืนๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทําใหในประเทศไทยยิ่งใหความสําคัญกับการสื่อสารกับประเทศอ่ืนๆ โดยมีภาษาอ่ืนๆท่ีประเทศ
ในอาเซียนใชรวมกัน หน่ึงในน้ันคือภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ความสําคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษกลายเปนรูปธรรม
มากข้ึนและสามารถเห็นถึงผลลัพธของการเรียนรูไดอยางชัดเจน  
 ภาษาอังกฤษประกอบไปดวยสี่ทักษะดวยกัน อันไดแก ทักษะการฟง (Listening skills) ทักษะการพูด 
(Speaking skills) ทักษะการอาน (Reading skills) และ ทักษะการเขียน (Writing skills) ซึ่งท้ังสี่ทักษะน้ันจะ
เช่ือมโยงกันท้ังทางตรงและทางออมในการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะตองพัฒนาและฝกฝนทักษะเพ่ือท่ีจะนํา
ภาษาอังกฤษซึ่งถือวาเปนภาษาสากลและมีโอกาสไดใชมากในการติดตอสื่อสารกับชนชาติอ่ืน (สุมิตรา อังควัฒนกุล, 
2540: 106-107) ซึ่งสามารถนําไปประยุกตเขากับการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพในภายภาคหนา 
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ซึ่งหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดใหกลุมสาระภาษาตางประเทศประกอบไปดวย 4 
สาระการเรียนรูดวยกัน คือ สาระการเรียนรูท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระการเรียนรูท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู ท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน และสาระการเรียนรู ท่ี 4 ภาษากับ
ความสัมพันธชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ก็ไดกลาวถึงทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะสาระท่ี 1 ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 ท่ีไดกลาววาผูเรียนมีความเขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร ความ
คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ  
 ทักษะการพูดเปนหน่ึงในสี่ทักษะท่ีทําใหการเรียนภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน 
การฝกฝนทักษะการพูดน้ันจําเปนจะตองใชหรือฝกฝนอยูสม่ําเสมอเชนเดียวกับทักษะอ่ืนๆ วิธีการสอนทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษน้ันมีวิธีการท่ีหลากหลาย แตหน่ึงในวิธีท่ีมีการสอนอยางแพรหลายและไดผลเปนอยางมากก็คือการ
ทบทวนและการนํากลับมาใชซ้ํา การพูดหรือการออกเสียงท่ีชัดเจนและถูกตองเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญมากในการ
สอนเพราะผูเรียนจะพูดซ้ําในสิ่งท่ีผูสอนพูดออกมา ซึ่งน่ันคือการเลียนแบบพฤติกรรม (คลานคาร, 2549) ซึ่ง
นอกเหนือจากการทบทวนจากสิ่งท่ีครูผูสอนแสดงใหเห็นเปนตัวอยางน้ัน การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
สามารถนําไปประยุกตรวมกับกิจกรรมอ่ืน ดังท่ี ศศิธร อินทรถาวร (2554) อางถึง Harmer (2003)   ไดยกตัวอยาง
ไวอาทิเชน การแสดงทาทาง การจัดการอภิปรายหรือโตวาที การนําเสนอ หรือ การสัมภาษณ เปนตน ดังน้ัน การ
พูดจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสื่อสารยิ่งกวาการอานและการเขียน และควรไดรับการฝกฝนเปนทักษะแรกๆ ยิ่ง
กวาไปกวาน้ัน การฝกฝนจะตองไดรับการฝกฝนอยางถูกวิธีเพ่ือใหเกิดความชํานาญ คลองแคลวและวองไว (วรรณ
พรรณ, 2556) แตในทางกลับกัน หากทักษะการพูดไมไดรับการฝกฝนหรือใชงานอยูเปนประจํา จะทําใหผูเรียน
สื่อสารไดชาหรือติดขัด และในท่ีสุด ทักษะการพูดก็จะไมไดรับการพัฒนาจนทําใหผูเรียนไมสามารถสื่อสารไดอยาง
สมบูรณ 
 ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนไมวาจะเปนโรงเรียนจากรัฐบาลหรือเอกชนเก่ียวกับทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษน่ันคือ การท่ีผู เรียนไมมีความกลาท่ีจะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ประหมาหรือกังวลในการใช
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีสามารถพบเจอไดท่ัวไปในการสนทนาหรือพูดภาษาอังกฤษ ท้ังการสื่อสารถามตอบ
กับคุณครูผูสอนและเพ่ือนรวมช้ันเรียน และงานวิจัยของ ศันสนะ มูลทาดี (2559) ท่ีไดกลาวถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนวา 
ผูเรียนน้ันไมมีความกระตือรือรนในการพูดหรือไมมีความกลาท่ีเพียงพอท่ีจะพูดหรือสนทนา รวมไปถึง วรางคณา 
เคาอน (2560) ท่ีไดอธิบายถึงการขาดทักษะการพูดการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน่ืองดวยการความกลัวในเรื่องของ
สําเนียงและความมั่นใจในตนเอง ซึ่งน่ันทําใหทักษะการพูดของผูเรียนไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ีและเลือน
หายไป ซึ่งจากปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะไดอยางเต็มท่ี เกิดความมั่นใจและมีความกลาในการสื่อสาร 
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมท่ีใชวิธีและรูปแบบท่ีหลากหลาย  คือกิจกรรม Small Talk ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีให
ความสําคัญในการสรางบรรยากาศเพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเครียดหรือความกังวลในการสื่อสารเน่ืองจากการ
สื่อสารแบบ Small Talk เปนวิธีการท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงบนหัวขอท่ีไมใชเปนการสนทนา
เชิงลึกและตั้งอยูบนความสนใจและความรูถนัดของคูสนทนา อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

สนทนา ทําใหผูเรียนจะเกิดการกระตุนและเสริมสรางความมั่นใจในการสื่อสาร (Jasmine Luk, 2004) ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนน้ีสอดคลองกับแนวคิดการสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - 
CLT) ซึ่งเช่ือมระหวางความรูทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูโครงสรางภาษาเพ่ือสื่อสาร การสอนแบบ CLT น้ันเปนรูปแบบการสอนท่ีมีมุงใหผูเรียนใชภาษาท่ีเรียนในการ
สื่อสารทําความเขาใจ โดยการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการเรียนรูซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน มี
จัดลําดับการเรียนรูเปนข้ันตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน ซึ่งเช่ือมระหวางความรูและทักษะทางภาษา 
และความสามารถในการสื่อสาร ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูดานภาษาไปใชในการสื่อสารได (เยาวพร ศรีระษา, 
2560)   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคโดย
ใชชุดกิจกรรม Small Talk 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
สรรคกอนและหลังการทดลองโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
และเปนแบบกลุมเดียวทดสอบกอนสอนและหลังสอน (One Group Pretest and Post-test Design) ทําการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โดยใชระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 5 สัปดาห สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง 
รวมท้ังสิ้น 5 ช่ัวโมง ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดโดยใชกิจกรรม Small Talk และกําหนด
หัวขอเน้ือหาในการนํามาจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถปรับใชหรือประยุกตไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 2. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรม Small Talk  
 3. กอนทําการทดลอง ผูวิจัยทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนกลุมตัวอยางโดยใชชุดคําถามท่ี
ผูวิจัยไดสรางข้ึน  
 4. ผูวิจัยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของหัวขอและเน้ือหาในการสอน 
 5. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามชุดกิจกรรมท่ีไดวางแผนไวเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 6. ทําการทดสอบหลังทําชุดกิจกรรมโดยใชชุดคําถามชุดเดียวกันกับในชวงกอนการทดลองโดยใชเกณฑ
การประเมินท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
 7. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนท้ังกอนและหลังทําการ
ทดลอง 
 ประชากรเปนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2 (อ 21102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 14 หอง รวมท้ังสิ้น 534 คน 
 กลุมตัวอยางเปนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคท่ีเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 (อ 21102) จํานวน 16 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ
รัฐประชาสรรคโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผูเรียนท่ีเขารวมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk 
จํานวน 16 คน สามารถสรุปเปนทักษะดานตาง ๆ ท่ี Clark (1972) อางใน ธุวพร ตันตระกูล. (2555) ไดกําหนดไว 
ดังน้ี 
  1.1 ในดาน การออกเสียง (Pronunciation) 
  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนสวนใหญ (รอยละ 62.50) มีระดับทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในดานการออกเสียง (Pronunciation) อยูในระดับ Poor (พอใช) สวนจํานวนผูเรียนท่ีอยูใน
ระดับ Fair (ปานกลาง) คิดเปนรอยละ 37.50 และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีระดับทักษะ
ท่ีสูงข้ึนอยูในระดับ Fair (ปานกลาง) คิดเปนรอยละ 50.00 ซึ่งเปนอัตราสวนครึ่งตอครึ่งของผูเรียนท้ังหมด 
  1.2 ในดาน ความคลองแคลว (Fluency) 
  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนสวนใหญ (รอยละ 81.25) มีระดับทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในดานความคลองแคลว (Fluency) อยูในระดับ Poor (พอใช) มีผูเรียนท่ีอยูในระดับ Fair 
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(ปานกลาง) คิดเปนสวนนอย (รอยละ 18.75) ของกลุมตัวอยาง และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จํานวนผูเรียนมีระดับทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอยูในระดับ Fair (ปานกลาง) คิดเปนรอยละ 62.50 
  1.3 ในดาน ไวยากรณและคําศัพท (Grammar and Vocabulary Usage) 

 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนสวนใหญ (รอยละ 18.75)  มีระดับทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในดานการใชไวยากรณและคําศัพท (Grammar and Vocabulary Usage) อยูในระดับ Fair 
(ปางกลาง) และ จํานวนผูเรียนเพียงรอยละ 18.75 ท่ีมีทักษะอยูในระดับ Fair (ปานกลาง) แตหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนมีระดับทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนในระดับ Fair (ปานกลาง) คิดเปนรอยละ 43.75 
  1.4 ในดาน การสื่อสาร (Communication) 
  กอนการจัดการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนสวนใหญคิดเปนรอยละ 62.50 มีระดับทักษะอยู
ในระดับ Poor (พอใช)  รอยละ 31.25 อยูในระดับ Fair (ปานกลาง) และ รอยละ 6.25 อยูในระดับ Good (ดี) แต
หลังจากการจัดการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนท่ีมีทักษะในระดับ Good (ดี) และ Fair (ปานกลาง) เพ่ิมข้ึนคิดเปน
รอยละ 12.50 และ 75.00 ตามลําดับ 
 จากผลการนําชุดกิจกรรม Small Talk ไปใชในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยได
ทําการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษท้ังหมด 4 ดานไดแก การออกเสียง (Pronunciation) ความคลองแคลว 
(Fluency) ไวยากรณและคําศัพท (Grammar and Vocabulary Usage) และ การสื่อสาร (Communication)  
พบวา ภาพรวมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรม Small talk อยูในเกณฑดี ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงคขอท่ี 1 ท่ีไดกลาวไววา ‘เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk 
   2. ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk สามารถสรุปเปนตารางได 
ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบโดยใชชุดคําถามกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม Small talk เพ่ือ 
  พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

คนท่ี 

ประเมินทดสอบกอนเรียน 

(pre-test) 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

ประเมินทดสอบหลังเรียน 

(post-test) 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

1 6 7 

2 5 6 

3 6 7 

4 5 7 

5 5 6 
6 6 8 

7 5 7 

8 4 6 

9 6 6 

10 5 6 

11 5 7 

12 5 7 

13 4 6 
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คนท่ี 

ประเมินทดสอบกอนเรียน 

(pre-test) 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

ประเมินทดสอบหลังเรียน 

(post-test) 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

14 5 6 

15 7 8 

16 4 6 

 5.13 6.56 

S.D. 0.89 0.73 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบการใชชุดกิจกรรม Small Talk ของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง   

 
การทดสอบ 

 

 
N  S.D. 

 
T 

 
Sig. 

กอนเรียน 16 5.13 0.89 
-8.87 0.01 

หลังเรียน 16 6.56 0.73 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตาราง พบวา จากตารางท่ี 1 ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในดานตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน 
(ไดแก การออกเสียง, ความคลองแคลว, ไวยากรณและคําศัพท, และ การสื่อสาร ) และผลการประเมินทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษเรียนของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 16 คน สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 2 ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคขอท่ี 2 ท่ีไดกลาวไว
วา ‘เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
สรรคกอนและหลังการทดลองโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk’ 
 

อภิปรายผล 
 ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ท่ีไดเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
Smalltalk มีผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ซึ่งผลวิจัยดังกลาวมีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายได ดังน้ี 
 1. การตั้งคําถามหรือใชบทสนทนาท่ีผูเรียนคุนเคยหรือพบไดในชีวิตประจําวัน ผูเรียนจะพบคําถามหรือ
บทสนทนาเหลาน้ีไดในการสนทนากับบุคคลท่ัวไปในสังคม ในงานวิจัยน้ีไดใชคําถามและบทสนทนาโดยอางอิงจาก 
5 หัวขอท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน ไดแก ไดแก Introduction, Family, Pet, Career, และ Food and 
Drinks ซึ่งการนําคําถามหรือรูปแบบของบทสนทนามาประยุกตเขากับการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิด
ความคุนเคย เสมือนวาไดนําไปใชในชีวิตประจําวันโดยการสรางสถานการณสมมติในช้ันเรียน ซึ่งรูปแบบการสอนน้ี
สอดคลองกับ ศศิธร อินทรถาวร (2554) ท่ีกลาวไววา การจําลองสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีมีความจําเปนใน
การสื่อสารน้ัน จะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนอ่ืนไดมากท่ีสุด ดังน้ันผูสอนจึง
ตองออกแบบการเรียนการสอนหรือสรางบรรยากาศภายในหองเรียนเพ่ือท่ีผูเรียนรูสึกมีสวนรวมและสามารถใช
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการนําสิ่งท่ีผูเรียนสามารถพบเจอไดในชีวิตประจําวันมา
ประยุกตใชในการสอนจะสงผลตอการจัดกิจกรรมในหองเรียนและการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ซึ่ง
แนวคิดน้ีตรงกับงานวิจัยของ กุศยา แสงเดช (2548) ท่ีไดกลาวถึงคําแนะนําในการจัดการเรียนการสอนวา จะตอง
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จัดบรรยากาศของหองใหเอ้ือตอการเรียนภาษา โดยผูสอนจะตองใชภาษาในช้ันเรียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
เพ่ือใหผูเรียนมีความคุนเคยและเปนตัวอยางสําหรับการฝกฝน อีกครั้งครูผูสอนตองจะตองคํานึงถึงความถูกตอง 
เหมาะสมกับสถานการณ และระดับภาษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 2. การนํา Smalltalk มาใชในการจัดการเรียนการสอน Small Talk เปนการพูดคุยรูปแบบหน่ึงในสังคม
ท่ีเนนการพูดแบบสัพเพเหระและความสบายในการพูดคุย ไมทําใหคูสนทนาเกิดความอึดอัดในการสนทนา หัวขอท่ี
นํามาใชในการสนทนา ไดแก Introduction, Family, Pet, Career, และ Food and Drinks น้ัน เปนหัวขอท่ี
ผูเรียนสามารถพบเจอไดท่ัวไปในชีวิตประจําวันและบทสนทนาท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนน้ัน เปนบทสนทนาท่ี
เปนการถามตอบโดยผิวเผินท่ีไมไดตองการขอมูลเชิงลึกของคูสนทนา ไมเปนการกาวกายความเปนสวนตัวของคู
สนทนา แตใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางคูสนทนาเปนหลัก จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
พบวา กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีระดับทักษะในดาน การสื่อสาร (Communication) ใน
ระดับ Poor (พอใช) คิดเปนผูเรียนสวนใหญรอยละ 62.50 รอยละ 31.25 อยูในระดับ Fair (ปานกลาง) และ รอย
ละ 6.25 อยูในระดับ Good (ดี) แตหลังจากการจัดการเรียนการสอน จํานวนผูเรียนท่ีมีทักษะในระดับ Good (ดี) 
และ Fair (ปานกลาง) เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 12.50 และ 75.00ตามลําดับ ซึ่งสังเกตเห็นไดวา ในชวงกอนการ
จัดการเรียนการสอน ผูเรียนไมมีความกลาในการสนทนากับคูสนทนา แตหลังจากการเรียนการสอนน้ัน ผูเรียน
สามารถสนทนาไดอยางไมเขินอายแมจะพบขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับ Jasmine Luk (2004) ท่ีได
กลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการใช Small Talk ในการนํามาประยุกตเขากับการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ วาการใช Small Talk จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะการพูดมากข้ึน ทําใหนักเรียนรูสึกวามีสวน
รวมในการเรียนและการพูดคุยสนทนาในช้ันเรียนและบทบาทของครูก็ถูกลดนอยลงเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสในการ
พูดมากข้ึนและจะชวยใหความตึงเครียดและกังวลในหองเรียนลดลง 
 3. การใชรูปแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ทักษะการพูดน้ันจะเนนไปทางการใชภาษาควบคู
ไปกับการเรียนรูจากผูสอน สิ่งหน่ึงท่ีผูสอนคํานึงถึง ความแตกตางในช้ันเรียน ผูเรียนแตละคนจะมีศักยภาพในการ
เรียนรูและใชทักษะในการพูดท่ีแตกตางกัน ในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน แมวาหัวขอท่ีเลือกน้ันสามารถพบ
เจอไดในชีวิตประจําวันก็ตาม แตผูเรียนก็ยังคงตองการอาศัยการฝกฝนและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนน้ัน ผูสอนจะใหกิจกรรมในแตละหัวขอท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนไดพบ
เจอกับประสบการณท่ีหลากหลาย แตในขณะเดียวกันผูเรียนเองก็สามารถมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่ง
สอดคลองกับ คลานคาร (2006) ท่ีกลาววา ผูสอนจะตองใชวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยาง
สนุกสนานและเกิดการรูกับผูเรียนใหมากท่ีสุด และ ศศิธร อินทรถาวร (2554) ท่ีกลาววา ผูสอนจะตองออกแบบ
การเรียนการสอนหรือสรางบรรยากาศภายในหองเรียนเพ่ือท่ีผูเรียนรูสึกมีสวนรวมและสามารถใชทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 จากประเด็นตางๆ ท่ีไดอภิปรายขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากลักษณะของกิจกรรมมุงเนนการใชภาษาประกอบกับการใช Small Talk เพ่ือทําให
บรรยากาศในหองเรียนผอนคลายและไมตึงเครียด ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู ฝกฝน และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ อยางถูกตองและเปนไปตามท่ีตั้งไว ผูเรียนจึงสามารถสนทนาไดอยางมั่นใจและพัฒนา
ความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. กิจกรรมท่ีนํามาใชในหองเรียน ควรเปนกิจกรรมท่ีมีสื่อวัสดุอุปกรณเขามาใชหรือเปนสวนหน่ึงในการ
ทํากิจกรรม เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถจดจาํสถานการณซึ่งจะชวยทําใหนักเรียนจดจําคําพูดหรือประโยคท่ีใช
ในการสื่อสาร 
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 2. ผูสอนควรจะสอบถามหรือเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือเสนอหัวขอหรือประเด็นท่ี
สามารถนํามาปรับใชในการเรียนการสอนไดเพ่ือท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนดวยประเด็นท่ีผูเรียนเปนผูเลือก 
เชน video games หรือ scientific facts (ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร) 
 3. การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ควรจะมีผูประเมินอยางนอยอีก 1 คนเพ่ือท่ีจะไดผลลัพธหรือ
มุมมองท่ีตางออกไปและเพ่ิมประสิทธิภาพของการสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 4. ควรเชิญอาจารยตางชาติเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนเพ่ือสรางบรรยากาศวาผูเรียนกําลังอยู
ในสถานการณท่ีอยูกับชาวตางชาติ เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการพูดภาษาอังกฤษ 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวัดทักษะอ่ืนรวมดวยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึนและเช่ือมโยงความรูและทักษะใน
ภาษาอังกฤษ เชน ทักษะการฟง เปนตน 
 2. ใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศในหองเรียน เพราะเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน
เกิดการกระตุน สรางอารมณรวมและทําใหพฤติกรรมเปาหมาย (การพูดภาษาอังกฤษ) เกิดบอยข้ึน 
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
Development of critical thinking skills. 

By Inquiry learning with the concept map of Mathayomsuksa 3 

ผูวิจัย  ศศิภา  สุวรรณทวี 1                     Sasipa Suwantawee1 

                                                                              Sasipa403@gmail.com 
         เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 2                  Sowaros  yingwanna2 

     กรพรรณ  ศรีสวัสดิ์ 3       Korapan  Srisawat3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

รวมกับแผนผังมโนทัศนท่ีมีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  ซึ่งกลุมเปาหมาย คือ                           

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 25 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของอารีย  วาสุเทพ (2549)  โดยนักเรียนตองทําการเลือก

คําตอบท่ีถูกท่ีสุดจากคําถามปลายเปดโดยกําหนดสถานการณให 3 สถานการณ แตละสถานการณจะถามเก่ียวกับ        

ตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 4 ดาน คือ การกําหนดปญหา การตองสมมติฐาน การสรุปอางอิง 

และการประเมิน ผูวิจัยนําคําตอบของนักเรียนมาวิเคราะหเน้ือหาตามตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

แลวจัดกลุมคําตอบของนักเรียนเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมคําตอบท่ีถูกตอง 2) กลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบ                    

โดยไมขยายความใหครบถวน 3) กลุมคําตอบท่ีคัดลอกขอความจากสถานการณและ 4) กลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับ

สถานการณ จากน้ันจึงคํานวณหาคารอยละของจํานวนนักเรียนในแตละกลุมคําตอบหลังการจัดการเรียนรูดวย                       

วิธีสบืเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  

ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักเรียนไดโดยกอนการจัดการ เรียนรูนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา 

คําสําคัญ : สืบเสาะหาความรู, แผนผังมโนทัศน , การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

Abstract 
The classroom operational research aims to study the results of inquiry-based learning and the 

concept map of critical thinking for Mathayom Suksa 3 students of Songkhla Wittayakom School, 
Singhanakorn District, Songkhla Province, By using the inquiry-based method  to find knowledge 
together with the concept map. The target group is 25 mathayom suksa 3 students who are studying in 
the second semester of the academic year 2018. The tools used in the research are the critical thinking 
ability test of Aree Wasupe (2006). The students must choose the cheapest answer from the open-
ended question by defining the situation for 3 situations. Each situation will ask about the four critical  
 
 
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2อาจารย ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3คศ.3 คุณครูประจําการ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
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thinking abilities indicators: Problem determination, Assumption, Reference summary and Assessment. 
The researcher used the students 'answers to analyze the content according to the indicators of critical 
thinking ability and then grouped the students' answers into 4 groups: 1) the correct answer group         
2) the answer group with specific issues Of the answer without extending the fullness 3) The answer 
group that copied  the text from the situation and 4) the answer group that is not relevant to the 
situation. Then calculate the percentage of the number of students in each group of answers. After 
learning management with the inquiry-based learning method together with the concept map. 
The results of the study showed that learning management with inquiry-based learning helped develop 
students' critical thinking abilities. Before learning management, most students are in the correct answer 
group for problem determination. 
Keywords : Inquiry learning, concept mapping, critical thinking 
 

บทนํา 
แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปน้ี 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได(Writing) 
และการคิดเลขเปน (Arithmetics) และ 8Cs ไดแก  ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)  
ทักษะดานคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู(Career and Learning Skills)  และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 79-80)   

ความสามารถดานการคิดอยางวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) เปนการพัฒนาความคิดท่ีมี
กระบวนการทางปญญาอยางเปนระบบมีการคิดพิจารณาใครครวญไตรตรองอยางมีเหตุผลรอบดาน มีจุดมุงหมาย
เพ่ือการตัดสินใจวาขอความใดเปนจริงซึ่งจะตองอาศัยขอมูลตาง ๆ มาประกอบการคิดและการตัดสินใจ                        
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ennis (1985, P.45-48) ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ดังน้ี 1) นิยามไดแกการระบุจุดสําคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุเหตุผลการตั้งคําถามท่ีเหมาะสมการระบุ
เง่ือนไขขอตกลงเบ้ืองตน 2) การตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล การตัดสิน                   
ความเก่ียวของกับประเด็นปญหา 3) การอางอิงในการแกปญหา และการสรุปอยางสมเหตุสมผล  ไดแก การอางอิง 
และตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย 

จากการศึกษางานวิจัยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  พบวาคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหเราสามารถรับขอมูลขาวสารได                      
อยางรวดเร็ว ดังน้ันความสามารถในการกรองขอมูลขาวสารเปนอีกทักษะหน่ึงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับ
การพัฒนาเพ่ือใหคนสามารถเลือก แยกแยะ และสกัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีสําคัญตอการตัดสินใจ                            
(ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2559 : 1) และผูวิจัยเล็งเห็นปญหาขางตนจึงมีความประสงคท่ีจะแกปญหานักเรียนท่ีขาด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณใหสามารถคิดไตรตรองขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและรวดเร็วจากโลกออนไลนไดทัน 

การเรียนรู วิทยาศาสตร ท่ีดีควรใหผู เรียนมีแรงบันดาลใจ อยากรู  อยากคนหาคําตอบสนุกกับ                         
การสืบเสาะหาความรู ดังน้ันการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงควรเปนกระบวนการอยางสรางสรรคท่ีไดรับ                   
การออกแบบอยางเหมาะสมตามครรลองของการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูสอนและผูเรียนจะ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยธรรมชาติ เกิดมโนทัศนในธรรมชาติการเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองและการสรางเสริม
คุณคาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ภายใตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีหนุนนําใหผูเรียนเกิดความกระหายใครรู                    
จนนําไปสูการสรางความตระหนักในคุณคาตอตนเองและตอผูอ่ืน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 2) และอีกท่ัง                       
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การจัดการเรียนรูในรูปแบบสืบเสาะหาความรูใหกับนักเรียนไดมีพัฒนาการทางความคิดมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผลของปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) 

ผังมโนทัศน (Concept map) เปนเครื่องมือท่ีชวยใหนักเรียนระบุความคิดและแทนความรูท่ีสังเคราะห
ข้ึน ในมุมมองของนักการศึกษากลุมสรางเสริมความรู (Constructivist) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทางความรูและความคิดของนักเรียน  และการพิจารณาผังมโนทัศนแบงออกเปน 3 สวน 
คอื การเช่ือมโยงจากมโนทัศนหลักเปนมโนทัศนรองเรียกวาเปนลําดับช้ัน (Hierarchy) การเช่ือมโยงจากมโนทัศน
รองมาสูมโนทัศนยอย เรียกวาเปนการแตกแขนง (Differentiayion) และการเช่ือมโยงขามสาย (Cross-links) 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556 :135)  และจากการท่ีผูวิจัยศึกษางานวิจัยของ               
สุภัทรา  ตันติวิทยมาศ (2554) เก่ียวกับการจัดกิจกรรมโดยใชแผนผังมโนทัศน สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได                    

จากปญหาและความเปนมาดังกลาว ผู วิจัยจึงจัดทํางานวิจัยเรื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยาง                         
มีวิจารณญาณ เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการสอนแบบสืบเสาะ                
หาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  ซึ่งเห็นวาวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับกับแผนผังมโนทัศน  เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบหน่ึงท่ีจะสามารถสงเสริมใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองและมีการพัฒนากระบวนการ
คิดของนักเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรุปขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบการสืบเสาะหา
ความรู  การคดิอยางมีวิจารณญาณ และแผนผังมโนทัศน ทําใหผูวิจยัมีกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใชการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ตัวแปรตน                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนท่ีผัง

มโนทัศน 
 

    การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนับเปนวิธีการ

สอนวิธีหน่ึงซึ่งเนนใหนักเรียนเรียนรูและคนพบ

ความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง มี 3 ข้ันตอน 

1.ข้ันนําเขาสูบทเรยีน 

2 ข้ันอภิปรายกอนการทดลอง  

3.ข้ันอภิปรายหลังการทดลอง 

 

      

 

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

1. ความสามารถในการทําความเขาใจ และ        

ระบุปญหา 

2. ความสามารถในการรวบรวมขอมูลเพ่ือสราง

ทางเลือกในการแกปญหา 

3. ความสามารถในการพิจารณาขอมูล 

4. ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน เพ่ือใชใน

การประเมินทางเลือกและเปาหมาย 

5. ความสามารถในการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนท่ีมีตอการ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

2. เพ่ือศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนท่ีมี

ตอการพัฒนาทักษะการคดิอยางมวิีจารณญาณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) โดยผูวิจัยไดนํา
แนวคิดของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีไดรับการปรับปรุง แกไข จนมีกระบวนการหลัก ๆอยู 4 ข้ันตอน คือ Plan-Act-
Observe-Reflect (PAOR) มาใชในงานวิจัยน้ี (Zuber-Skerritt and Perry, 2002) และการวิจัยปฏิบัติการใน               
ช้ันเรียน (classroom action research)  ซึ่งเปนการศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการสอน
ของครูหรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนใหบรรลุผลตามท่ีตองการ โดยการวิจัยปฏิบัติการจะนําไปสู
การหาคําตอบของการวิจัยในเรื่องแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับแผนผังมโนทัศน  ซึ่งแนวทางดังกลาวไมไดมาจากการศึกษาเอกสารเทาน้ันแตมาจากข้ันตอนของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบดวย 4 ข้ันตอนท่ีเปนวงจรตอเน่ืองกัน ซึ่งมีท้ังหมด 2 วงจร ตามแผนการจัดการ
เรียนรูโดยแตละวงจรมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ขั้นวางแผนการปฏิบัติ  (plan)  

 ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นปญหาท่ีจะศึกษาจากสภาพปญหาท่ีพบเจอในหองเรียนตลอดการสอนใน                      

1 ภาคเรียน ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีผูวิจัยไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งปญหาท่ีผูวิจัยสนใจคือ นักเรียนขาดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ผูวิจัยไดนําประเด็นปญหา

ดังกลาวไปปรึกษาอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง  และเพ่ือน รวมฝกประสบการณเพ่ือสะทอนคิด จนไดแนวทางการสอน

ท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได   น่ันก็คือการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  หลังจากน้ันผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ                 

การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเอกสาร                      

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  เพ่ือหากรอบแนวคิดในการสราง

แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เมื่อผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จก็นําแผนการ

จัดการเรียนรูใหอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ รวมกันสะทอนคิด และนําขอผิดพลาดมา

ปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

2. ขั้นปฏิบัติการ  (Act) 

ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนท่ีสรางข้ึนไปใช

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ซึ่งเริ่มดําเนินการสอนตั้งแต                           

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ใชเวลาในการสอนนักเรียน

ท้ัง 2 หองท้ังหมด  6 คาบ  คาบละ 50 นาที ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีผูวิจัยไปฝกประสบการณท่ีโรงเรียนตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ  (Observe) 

ในขณะท่ีดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดเชิญใหอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง  และเพ่ือนรวมฝก

ประสบการณมารวมเปนผูสังเกตการสอนของผูวิจัย  ข้ันน้ีเปนข้ันเกิดข้ึนไปพรอมกับข้ันท่ี 2 (คือ ข้ันปฏิบัติการ) 
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กลาวคือ ในขณะท่ีผูวิจัยปฏิบัติการสอนหรือจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน ผูวิจัยจะสังเกตผลการปฏิบัติไปดวย                      

พรอม ๆ กัน ทําใหการจัดการเรียนรูเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

 4. ขั้นสะทอนการปฏิบัติ  (Reflect) 

หลังจากท่ีผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จเรียบรอยตามแผนการจัดการเรียนรูแลว อาจารย

นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ จะนําขอมูลท่ีไดจดบันทึกจากข้ันสังเกตผลการปฏิบัติมารวม

วิพากษการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย  เพ่ือเปนการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันสังเกตผลการปฏิบัติมาวิเคราะห                

เพ่ือใชเปนแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 

บริบทของการวิจัย 

ผูวิจัยทําวิจัยกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561
จํานวน 1 หองเรียน  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 25 คนประกอบดวยนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 10 คน                      
ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งท้ังหมดเปนนักเรียนท่ีไดรับการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยภาพรวมนักเรียนหองน้ีสวนใหญมีพฤติกรรมไมสนใจเรียน และนักเรียนเขาเรียนสาย
บางบางครั้ง และจากการสอบถามสภาพครอบครัวของนักเรียนสวนใหญไมไดอาศัยอยูกับพอแม เน่ืองจากพอแม
แยกทางกันหรอืพอแมเสียชีวิต 

เน้ือหาท่ีสอนอยูในหนวยการเรียนรู เรื่อง ปฎิสัมพันธในระบบสุริยะ ซึ่งมีหนวยยอย  5 หนวยไดแก 
ปรากฎการณท่ีเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  ปรากฎการณท่ีเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ปรากฎการณท่ี
เกิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร และดวงอาทิตย   ดาวเคราะหในระบบสุริยะ  และพัฒนาการของแบบจําลองระบบสุริยะ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
“การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไดอยางไรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการสอน

แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน” เครื่องมือท่ีผูวิจัยใช ไดแก บันทึกหลังการสอน โดยบันทึกหลังการ
สอนน้ันเปนการเขียนบันทึกเรื่องราวตางๆท่ีเกิดข้ึนในคาบเรียน หลังจากน้ีในแตละคาบจะมีการสรุปองคความรู
ออกมาในรูปแบบแผนผังมโนทัศน และชวยใหครูทราบไดวานักเรียนมีความรู ความเขาใจประเด็นสําคัญของ                 
เรื่องท่ีเรียนในแตละคาบมากนอยเพียงไรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเก่ียวของ
กับชีวิตประจําวันของนักเรียน มีจํานวน 20 ขอ  ซึ่งครูมีเกณฑการใหคะแนน น่ันก็คือตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด
ได 0 คะแนน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีผสมผสานกันระหวางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผัง                  
มโนทัศน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและตรวจสอบ
ความคิดหลักของนักเรียน วาหลังจากทํากิจกรรมตางๆ แลว นักเรียนไดเรียนรูอะไร เขาใจเน้ือหาถูกตองหรือไม 
เปนแผนภาพท่ีเขียนแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางความคิดหลักหรือ มโนทัศนตางๆ ทําใหเห็น
ความสัมพันธตางๆ อยางครอบคลุม เขาใจเน้ือหาดีข้ึน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

ผลการวิจัย 
 จากคําถามท่ีผูวิจัยไดถามคือ “การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไดอยางไรดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน และนักเรียนมีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณอยางไร เมื่อไดเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ                     
แผนผังมโนทัศน” ซึ่งผูวิจัยไดเสนอขอคนพบเปนลําดับ ดังน้ี 
 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณในเรื่อง 
ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชผังมโนทัศน             
ทําใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดถูกตอง โดยใชการสรุปแผนผังมโนทัศน (Concept map)                    
เปนแผนภาพท่ีเขียนแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ  
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  ครูจัดกลุมนักเรียนใหคละกันระหวางกลุมเด็กเกง ปานกลาง และออน โดยใชผลการเรยีนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรของภาคเรียนท่ี 1 ตอมาใหนักเรียนศึกษาการเขียนผังมโนทัศนจากใบงานท่ีครเูตรียมไวให 
  1.2 การจดัการเรียนรูโดยลําดับ จากนําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม นักเรียนตั้งสมมติฐานเพ่ือ
คนหาคําตอบ  ตอมานักเรียนแตละกลุมวางแผนและปฏิบัติการทดลอง  สรุปผลการทดลอง และนําเสนอขอมูลผล
การทดลอง  

โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  เปนการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานกัน
ระหวางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนโดยใช                        
แผนผังมโนทัศน ดังน้ันการจัดการการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู  และหลังจากน้ันครูก็
ใหนักเรียนไดสรุปผังมโนทัศนเปนองคความรูท่ีสําคัญๆ ในทุกๆคาบ   และจากบันทึกหลังการสอนของฉัน                  
พบวานักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติตามท่ีครูมอบหมายงานให 
และจากการท่ีครูใหนักเรียนสรุปผังมโนทัศนพบวามีนักเรียนสวนใหญออกแบบผังมโนทัศนถูกตองและตรงตามหัว
ขอกําหนด   

2. ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนท่ีมีตอการ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนวิธีการวัดผลการจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนมีผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณหรือไม โดยให
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนกลุมเปาหมายไดทําการแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งใช
เครื่องมือของอารีย  วาสุเทพ (2549)  ผลปรากฏวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู
สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ   

สรุปผลและอภิปราย 
จากผลการวิจัย พบวา การเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ  ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนท่ีมุงเนน

ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง โดยใชการทําแผนผังมโนทัศนรวมกับการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปนหน่ึงวิธีในการจัดลําดับความรูโดยเช่ือมโยงกันจากมโนทัศนหลักไปมโนทัศนรองและ

ตอไปยังมโนทัศนยอย  จากการสังเกตผลงานการทําผังมโนทัศนของนักเรียนพบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจอยู

ในเกณฑถูกตองสมบูรณมากท่ีสุดคือเรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ท้ังน้ีการท่ีนักเรียนสามารถ

เขาใจในเน้ือหายอยน้ีไดดีน้ัน ประการแรก คือ เน้ือหาน้ีไดจัดการเรียนรูเปนปรากฏการณท่ีนักเรียนสังเกตเห็นดวย

ตาตนเองไดทุกวัน  สวนเน้ือหาท่ีนักเรียนอยูในกลุมท่ีนักเรียนมีความรู ความเขาใจอยูในเกณฑไมถูกตองสมบูรณ

น้ันเปนเน้ือหาเรื่อง ดาวเคราะหในระบบสุริยะ เน่ืองจากเน้ือหาน้ีเปนเน้ือหาท่ีเปนความรู-ความจํา ซึ่งยากตอการ

จดจําเน้ือหาท้ังหมด 

หลังจากน้ันเมื่อนักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งแบงหัวขอเปน

ประเด็นๆ ดังน้ี คือ การกําหนดปญหา การตองสมมติฐาน การสรุปอางอิง และการประเมิน ผูวิจัยนําคําตอบของ

นักเรียนมาวิเคราะหเน้ือหาตามตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแลวจัดกลุมคําตอบของนักเรียน 

พบวาหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู นักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในทุกตัวบงช้ี

ความสามารถในการคิดอยาง มีวิจารณญาณน้ันอาจจะเปนเพราะกอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีโอกาสไดลงมือ

ปฏิบัติและคนควาหาคําตอบดวยตนเองนอยทําใหไมสามารถพิจารณา วิเคราะหและเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือ 

นําไปสูการลงขอสรุปและการตัดสินใจท่ีเหมาะสมได 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 

 การวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนชวยพัฒนา

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนไดเพ่ิมข้ึน ดังน้ันผูวิจัยตองมีการระบุปญหาท่ีเราจะศึกษาให

ชัดเจน  

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับ

นักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 3 และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดวยผูวิจัยเอง 

บรรณานุกรม 

ชัยวัฒน สุทธิรัตน. (2559). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรงุเทพฯ : พี บาลานซดีไซด 
 แอนปริ้นติ้ง. 
ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). การเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ :  
 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2550). การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
 ตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพวิทยาศาสตรโลก. ม.ป.ท. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ : บริษัทพริก
 หวานกราฟฟค จํากัด. 
สุภัทรา  ตันติวิทยมาศ. (2554). การพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดวยแผนผังมโนทัศนของ
 นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2. วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อารีย  วาสุเทพ. (2549). การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสาํหรบันักเรียน 
            ระดับชวงช้ันท่ี  3.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ. สงขลา : มหาวิทยาลยัทักษิณ. 
 

[ 215 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปท่ี  4 โรงเรียนบานเขาตูม 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

The Development Of Arabic Spelling Skill by Coloured Training Item For Primary 
Students Class 4 Ban Khaotoom School 

 Yarang District Pattani Province 
 

ผูวิจัย   ยุทธพงศ คลองแคลว
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อดุลย ยูโซะ2                                                    Adul Yuso2 

ยูหารี มะเซง3                                              Yuhari Maseng3

     

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1.)เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับกอนและหลังเรียนโดยใช

ชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (2.) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดฝกแบบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี กลุมตัวอยางคือ นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 คน โรงเรียนบานเขาตูม  ตําบลเขาเขาตูม อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือการวิจัย 
คือ (1.) ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังมีทักษะการ
อานภาษาอาหรับหลังการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีสูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน
สะกดคําภาษาอาหรับแบบสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2.) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อยูในระดับ
มากท่ีสุด 
คําสําคญั : ชุดฝกแบบส ี

Abstract 

The objectives of this study were  (1) to  compare Arabic reading skills before and after learning by 
using color training sets for grade 4 students at Ban Khao Tum School, Yarang District, Pattani 
Province. (2.) To study the satisfaction of using color training sets of grade 4 students at Ban Khao 
Tum School, Yarang District, Pattani Province. The participants consisted of 10  lower  primary school 
students from  Ban Khao Tum School, Studying in the second semester of academic year 2018. The 

research instruments were a purposive sampling (1) By using Arabic training color sets for  

 
1นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2ครูโรงเรียนบานเขาตูม (ครูพี่เล้ียง) 
3อาจารยประจําสาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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grade 4 students the result were as follow : The Students’ achievement after learning 
was higher than before learning with the statistical significance at the 0.01 level. (2) The 

Students’ satisfaction of learning   management of  Arabic subject for  grade 4 students 
at Ban Khao Tum School by using  Arabic training color sets is very high level. 
 

บทนํา  

 การอานเปนกระบวนการรูการถอดรหสัสญัลักษณท่ีซับซอนเพ่ือสรางหรือเอาความหมายการอานเปนวิธีการ

ไดมาซึ่งภาษาการสื่อสารและแบงปนสารสนเทศและความคิด เชน เดียวกับทุกภาษา การอานเปนอันตรกิริยาซับซอน

ระหวางขอความและผูอานซึ่งเกิดข้ึนโดยความรู ประสบการณ เจตคติและชุมชนภาษาเดมิของผูอานซึ่งวัฒนธรรมและ

สังคมกําหนด กระบวนการการอานตองอาศัยการฝกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอยางตอเน่ือง การอานยังตองการ

ความคิดสรางสรรคและการวิเคราะหวิจารณ  

ประเทศไทยกําลังกาวสูยุค  4.0 ท่ีกําลังปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมเราตองเตรียม
กําลังคน และความพรอมนักเรียนใหมีทักษะในการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 คือ  3R 8C เนนทักษะความเช่ียวชาญ  ดาน
องคความรู  และสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน  เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งทักษะ   3 R   8 C    
ท่ีผูบริหารดานการศึกษาในศตวรรษท่ี   21 จะตองเตรียมความพรอมใหนักเรียน  รับนโยบายThailand 4.0  ไดแก 
Reading- อานออก, Riting- เขียนได, Rithmatic- มีทักษะในการคํานวณ   8 C คือ Critical Thinking and Problem 
Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และแกไขปญหาได  Creativity and Innovation : 
คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ความรวมมือการทํางานเปนทีม
และภาวะผูนําCommunication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร  และการรูเทาทันสื่อ 
Cross-cultural Understanding : ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม  กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม
Computing and ICT Literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอร  และการรูเทาทันเทคโนโลยี  ซึ่งเยาวชนในยุคปจจุบันมี
ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอยางมากหรือเปน  Native Digital สวนคนรุนเกาหรือผูสูงอายุ
เปรียบเสมือนเปน Immigrant Digital Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู Compassion 
: มีคุณธรรม  มีเมตตา  กรุณา  มีระเบียบวินัย  ซึ่งเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของทักษะข้ันตนท้ังหมด  และเปน
คุณลักษณะท่ีเด็กไทยจําเปนตองมี (พิมพพันธ เดชะคุปต และ  พเยาว ยินดีสุข,2557) 

ภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิดและความเขาใจท่ีมนุษยติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันชนชาติหน่ึงๆอาจมีภาษา
เดียวหรือหลายภาษาไดแตละคนแตละชาติตางก็ใชภาษาในการสื่อความหมายภาษาพูดและภาษาเขียนเปนการ
ถายทอดความคิดความรูสึกและความเขาใจเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากจะตองคํานึงถึงความถูกตองในการถายทอดความคิดการสื่อสารและยังตระหนักถึงหลักสูตรท่ีตองการใหผูเรียน
สามารถอานภาษาอาหรับใชในชีวิตประจําวันการทําอิบาดะหและการอานคือลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ โดยอัล-กุรอานอา
ยะหแรกท่ีอัลอฮทรงประทานลงมาคือ “ ْاْقَرأ”ซึ่งมีความหมายวา “จงอาน”นอกจากน้ีคําพูดของอัลลอฮยังถูกขนานนาม
วา “อัลกุรอาน” ซึ่งรากศัพทมาจากคําวา “การอาน”เชนกันอิสลามสนันสนุนใหอานโดยถือวาการอานคือกุญแจสําคัญ
ในการแสวงหาความรู 
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 หลักสูตรอิสลามศึกษาอยูในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหรายวิชาอิสลามศึกษาสาระภาษาอาหรับเปนสาระสําคัญท่ีผูเรียนอิสลามศึกษา
จะตองเรียนรูเพราะใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอิสลามศึกษาโดยสาระภาษาอาหรับมาตรฐาน ร 1 รูและเขาใจ
กระบวนการฟง พูด อานและเขียนมีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือการเรียนรูสื่อความหมายคนควา
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) นอกจากน้ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช2545มาตราท่ี 23 
กําหนดเก่ียวกับหลักการอานดังน้ีจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนและ
ทําเปน รักการอานและการใฝรูอยางตอเน่ืองจะเห็นวาท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรดังกลาวให
ความสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 
 จากการท่ีผูวิจัยไดทําการสอนในโรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีไดเกิดการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามแบบเขมจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
สวนใหญอานหนังสือท่ีเปนภาษาอาหรับไมออก และเขียนไมได สังเกตไดจากการใหนักเรียนอานทีละคนนักเรียนสวน
ใหญจะอานไมออก อานออกเสียงผิดอานประสมคําไมได สงผลใหการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาเปนไปอยางลาชา
ปญหาดังกลาวน้ีจะสงผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชาภาษาอาหรับในบทตอๆไปเมื่อนักเรียนอานไมไดทําใหนักเรียน
ไมสนใจในการเรียนและไมคอยใหความสําคัญในการอานหนังสือในรายวิชาภาษาอาหรับซึ่งภาษาอาหรับเปนภาษาท่ี
มุสลิมใชในชีวิตประจําวันเชนใชในเวลาละหมาด เปนตน ถาหากนักเรียนไมสามารถอานหนังสือได นักเรียนไมสามารถ
เขาใจบทเรียนไดและไมสามารถอานในเวลาละหมาดไดอยางถูกตอง 
 การอานสะกดคําภาษาโดยชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาการอาน
ภาษาอาหรับไดดังน้ันไดมีการนําเอาชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีมาเปนกรอบในการจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียนแลวจะชวยใหนักเรียนมีทักษะการอานท่ีดีข้ึนตามลําดับ ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทํา
วิจยัเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกทักษะการอานแบบสีเพ่ือแกไขปญหาการอานไม
ออกของนักเรียนอีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอาหรับอีกดวย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับกอนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษา
อาหรับแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
1.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 

การพัฒนาทักษะการอาน  มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะฝกทักษะใหผูเรียนสามารถอานขอความตางๆได

อยางเขาใจ  หรือตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  การอานจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ
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องคประกอบหลายๆอยาง  เชน  ประสบการณเดิมของผูอานความสนใจในเรื่องท่ีอาน  ความสามารถในดาน

ภาษาและจุดมุงหมายของการอาน เปนตน  ) กาญจนา จันทะดวง,  2542: 54- 55) 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.1.ทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connection Theore) ของธอรนไดค (Thorndike) เปนการเช่ือมโยง 

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียนในแตละข้ันอยางตอเน่ือง โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎคือ (กมลรัตน หลาสุ

วงษ. 2528: 175- 180) 

1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎน้ีกลาวถึงสภาพรางกายความพรอมของผูเรียนท้ัง

ทางดานรางกายและจิตใจ ถารางกายเกิดความพรอมแลวไดกระทํายอมเกิดความพึงพอใจ แตถาไม

พรอมท่ีจะทําแลวถูกบังคับใหกระทําจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 

2. กฎแหงการฝกหดั (Law of Exercise) กฎน้ีกลาวถึงความมั่นคงของการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับ

การตอบสนองท่ีถูกตองโดยฝกหดัทําซ้ําบอยๆยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร 

3. กฎแหงผลท่ีพอใจ  (Law of Effect) กฎน้ีกลาวถึงผลท่ีไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลววา 

ถาไดรับผลท่ีพึงพอใจยอมอยากจะเรียนรูตอไปถาไดรับผลท่ีไมพอใจยอมไมอยากจะเรียนรูหรือเกิดความ

เบ่ือหนาย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. กลุมตัวอยาง 

ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม ปการศึกษา 2561 จํานวน 24 คน 

กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม ปการศึกษา 2561 จํานวน 10 คน (โดยใช
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปดวย 

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแก 

 ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี เปนชุดฝกท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึนโดยนําเอาคําศัพทจากหนังสือ

เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

  2.1.1 ชุดฝกแบบเสริมทักษะการอานสะกดคํา จาํนวน  4 ชุด 

               - ใชคําพ้ืนฐานเปนพยัญชนะภาษาอาหรับท่ีมีท้ังหมด  4 ชุด 
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  ชุดท่ี  1  ใหนักเรียนอานพยัญชนะภาษาอาหรับท่ีสะกดดวยสระฟตฮะห   

             สระกัซเราะห และฎ็อมมะฮ  

  ชุดท่ี 2  ใหนักเรียนอานพยัญชนะภาษาอาหรับท่ีสะกดดวยสระฟตฮะห 

 สระกัซเราะห และฎ็อมมะฮ ท่ีมตีัวสะกดใหถูกตอง 

    ชุดท่ี 3   ใหนักเรียนอานสะกดคาํตอไปน้ีใหถูกตอง 

    ชุดท่ี 4   ใหนักเรียนอานประโยคตอไปน้ีใหถูกตอง 

2.2 เครื่องมือท่ี ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก  

แบบทดสอบทักษะทางการเรียนกอนเละหลังเรียนรายวิชาภาษาอาหรับ ชุดฝก จํานวน 4 ชุด ใชเวลาระยะเวลาในการ

ทดลองเวลา 1 เดือน โดยหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะห และคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึน

ไป ซึ่งแบบทดสอบน้ี ผานข้ันตอนแลวไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.67 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

1. ขั้นเตรียมการสอน       

1.1 เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แบบทดสอบทักษะทางการเรียนกอนและหลังเรียน

การจัดการเรียนรูภาษาอาหรับผานชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 

1.2 เตรียมอุปกรณการเรียน ไดแก ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี ในการจัดการ

เรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ทําการสอนโดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูภาษาอาหรับ ผาน ชุดฝกทักษะการอาน

สะกดคําภาษาอาหรับแบบสี  

3. ขั้นหลังการทดลอง                                                                                                 

3.1 หลังจากการจัดการเรยีนรูสิ้นสุดลง ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอาหรับทางการ

เรียนหลัง โดยใช ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่ง

เปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนจัดการเรียนรูมาทดสอบหลังการจัดการเรียนรู  

3.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการสอน

โดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีมาทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 

3.3 นําขอมูลท่ีไดจาการทดลองมาทําการวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ สมมติฐาน

การวิจัยตอไป    

3.4 ประเมินผลและสรุป 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบการอาน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) และคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test) 

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (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  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

บรรยายแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับกอนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกด
คําภาษาอาหรับแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับกอนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกด

คําภาษาอาหรับแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ผลการวิจัยพบวา  ผลการใชชุดฝกแบบสี พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สวนใหญได คะแนน

แบบทดสอบกอนเรียน  4.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15  และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 12.6  คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน  จึงสามารถเปรียบเทียบไดวาเมื่อกลุมตัวอยางไดเรียนรูดวยชุดฝกแบบสี ทําใหนักเรียนสามารถ

แยกสระในภาษาอาหรับไดดวยตนเอง และสามารถแยกตัวพยัญชนะและตัวสะกดและอักษรท่ีสามารถเปนท้ังตัวสะกด

และพยัญชนะในภาษาอาหรับจึงทําใหนักเรียนมีการเพ่ิมทักษะการอานมากข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

แบบทดสอบ กลุมตัวอยาง (N) คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. t 

กอนเรียน 10 คน 63.30 10.155  

-9.024*** หลังเรียน 10 คน 80.80 7.451 
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ตอนท่ี 2 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการ

อานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ี

มีตอการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี 

คําถาม 
 

S.D. ระดับ 

1. บรรยากาศการเรียนโดยการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษา
อาหรับแบบสี ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูมากข้ึน 

3.85 
 

.37 มากท่ีสุด 
 

2.บรรยากาศการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับ
แบบสี ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

3.80 .70 มากท่ีสุด 

3.บรรยากาศการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับ
แบบสีทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

3.75 .55 มากท่ีสุด 

4.กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบ
สีมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 

3.80 .41 มากท่ีสุด 

5.กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบ
สีทําใหนักเรียนกลาอานกลาตอบ 

3.70 .47 มากท่ีสุด 

6.สื่อนาสนใจ เหมาะสม และเขาใจงาย 3.55 .51 มากท่ีสุด 

7.แบบฝกหัด แบบทดสอบ เหมาะสม 3.75 .55 มากท่ีสุด 

8.การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี
ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 

3.45 .51 มากท่ีสุด 

9.การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี
ชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง 

3.70 .57 มากท่ีสุด 

10.การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบ
สีชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาเดิม 

3.95 .22 มากท่ีสุด 

โดยรวม 3.73 .26 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2  แสดงวาระดับความพึงพอใจโดยใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีมาก

ท่ีสุดมี 3 ขอ คือ (1.)การจัดการเรียนรูชุดฝกแบบสีชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาเดิมมีคาเฉลี่ยท่ี 3.95 

(2.)บรรยากาศการเรียนโดยการใชชุดฝกแบบสีทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูมากข้ึนมีคาเฉลี่ยท่ี 3.85 

(3.)บรรยากาศการเรียนชุดฝกแบบสีทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึนมีคาเฉลี่ยท่ี 3.80 โดยมีคาเฉลี่ย

ท้ังหมดเทากับ 3.73 อยูในระดับมากท่ีสุด  
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สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
บานเขาตูม พบวาการอานคําศัพทภาษาอาหรับของนักเรียนหลังการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี
สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว แสดงใหเห็นวา
การใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสี สามารถแกปญหาการอานภาษาอาหรับได และสามารถแยก
พยัญชนะและสระตามสีท่ีกําหนดไว  ซึ้งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรายุทธ มีสมรรถ (2551 : บทคัดยอ) นิสิต
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดศึกษาผลการใชบทเรียนเสริมทักษะการหานภาษา
อาหรับ ท่ีมีตอทักษะการอานภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนอิสลามสันติชน  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีทักษะการอานนอยจํานวน  16 คน  แบงเปน  2 กลุม  กลุมละ  8 คน  กลุมทดลองคือ  กลุมท่ีเขารวม
กิจกรรมการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอาหรับท่ีมีตอทักษะการอานภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  1 โรงเรียนอิสลามสันติชน  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ผลวิจัยพบวา  กลุมทดลองมีทักษะการอานภาษา
อาหรับมากข้ึน  หลังจากไดรับกิจกรรมการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอาหรับอยางมีนัยสําคัญระดับ 
 .01  นอกจากน้ียังพบวากลุมทดลองท่ีไดรับกิจกรรมการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอาหรับมีทักษะการอาน
ภาษาอาหรับมากกวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับกิจกรรมการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอาหรับอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ    . 01 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการสอนโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝก
ทักษะการอานแบบสี โดยมีคาเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 3.73 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  
 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

การใชชุดฝกแบบสี ผูสอนจะตองมีการปรับเปลี่ยนคําศัพทใหเขากับเน้ือหาของวิชาภาษาอาหรับตามบทเรียน

ท่ีไดกําหนด 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาวิจัยโดยใชชุดฝกทักษะการอานแบบสีกับเน้ือหาวิชาอ่ืนๆเพ่ือศึกษาดูผลการเรียนในรายวิชาท่ี

เก่ียวกับภาษาอ่ืน 

ควรนําชุดฝกท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนชุดน้ีไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืนเพ่ือจะไดสรุปผลการวิจัยท่ีกวางยิ่งข้ึน 
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การสรางและหาประสิทธิภาพของส่ือของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและ    
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 

  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
Creating and finding the effectiveness of real media, helping to teach  the   scale 

in reading and writing basic techniques. of students at the  
vocational  certificate level 1, Department of Electronics 

 Technician  Nathawee  Vocational College 
 

ผูวิจัย  ภัทราพร สุวรรณจันทร1          Pattarapon  Suwanjan1 

บทคัดยอ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิค

เบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี         

มีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดลการสอนในรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 และเพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน เรื่อง มาตราสวนในการ

อานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี แผนกอิเล็กทรอนิกส   ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก โมเดลการสอนของนักเรียนช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 เปนแบบมาตราสวน 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และ

แบบทดสอบนักศึกษา เก่ียวกับการกําหนดขนาดมิติและมาตราสวน ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบปรนัต จํานวน 15 ขอ 4 ตวัเลือก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย,คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน,คุณภาพของขอสอบ(IOC),อัตรารอยละหรือเปอรเซ็นต,ประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1,E2) 

 ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ประสิทธิภาพของโมเดลการสอน ในการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหา

ประสิทธิภาพของโมเดลการสอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวาเกณฑท่ีได

กําหนดไวโดยเทากับ 85.83/83.3  2) ผูเช่ียวชาญเห็นวาวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของโมเดล

การสอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 

1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยใชโมเดลการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ ดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยใน

การประเมินคุณภาพทางเทคนิคอยู ท่ี 4.061        

คําสําคัญ : การสรางและหาประสทิธิภาพ,โมเดลการสอน,มาตราสวน 
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Abstract 

 Creating and finding the effectiveness of real media, helping to teach  the   scale in 

reading and writing basic techniques. of students at the vocational  certificate level 1, Department 

of Electronics Technician  Nathawee  Vocational College. The objective is to find the efficiency of 

the teaching model in the basic technical writing course. To be effective according to the criteria 

80/80 and to solve the problems of learning achievement in the subjects of basic technical writing, 

scaling in reading and writing techniques, basic techniques, basic technical drawing According to the 

vocational certificate program (vocational certificate) The sample group used was Vocational 

Certificate Level 1, Nathawee Vocational College Electronic department, 1st semester, academic 

year 2018, number 6, tools used in the research were Teaching model of first year vocational 

certificate students in basic technical drawing courses Is a scale of 3 sizes, including large, medium 

and small And student tests About determining dimension, size and scale In basic technical writing 

courses Vocational Certificate Program (Vocational Certificate) Model number 15 items, 4 options, 

data analysis using statistics Average, standard deviation, exam quality (IOC), percentage or  

percentage, performance based criteria(E1,E2) 

               The research results show that 1) the effectiveness of the teaching model In classroom 

research on creating and finding the effectiveness of the teaching model on Scale in basic reading 

and writing techniques Of students at the vocational certificate level 1, Department of Electronics 

Technician Nathawee Vocational College That the researcher created was higher than the criteria set 

by equal to 85.83 / 83.31 2) Experts see that classroom research on the creation and efficiency of 

the teaching model on Scale in basic reading and writing techniques Of students at the vocational 

certificate level 1, Department of Electronics Technician Nathawee Vocational College By using the 

teaching model The quality is at a good level, with an average of technical quality assessments at 

4.061 

Keywords : creating and finding strengths, teaching models, scale 

 

บทนํา 
 

 เน่ืองจากการพัฒนาและผลิตบุคลากรผูปฏิบัติงานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ตามหลักสูตรของกรม

อาชีวศึกษาไดกําหนดวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน เปนวิชาหน่ึงในกลุมวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. 

2556 ตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการท่ีขาพเจาไดรับมอบหมายจากคุณครูพ่ีเลี้ยงใหไปชวยสอนในวิชา งาน

เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ไดพบวานักเรียนบางสวนไมสามารถบอกเก่ียวกับมาตราสวนในการอานแบบและการเขียน

แบบเทคนิคเบ้ืองตนได จึงทําใหรายวิชาน้ีเปนเรื่องยากท่ีจะปฏิบัติงานได 
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 ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจหาสาเหตุ ซึ่งพบวาสาเหตุท่ีนักเรียนไมสามารถบอกเก่ียวกับมาตราสวนในการอาน

แบบและการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนได เน่ืองจากไมมีโมเดลจําลองท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนจึงทําใหนักเรียนไม

สามารถจินตนาการ ในเรื่องของมาตราสวนได  

 ดังน้ันเพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกเก่ียวกับมาตราสวนในการอานแบบและการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนได 

ผูวิจัยจึงไดทํา สื่อของจริงชวยสอน เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จึงจะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความ

เขาใจถึงมาตราสวนในการอานแบบและการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ไดมากยิ่งข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดลการสอนในรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน หัวขอ เรื่อง การกําหนด

ขนาดมิติและมาตราสวน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธีวิธีการใชสื่อ

ของจริงประกอบบทเรียน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน หัวขอ เรื่อง การกําหนดขนาด

มิติและมาตราสวน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสโดยใชวิธีวิธีการใชสื่อของจริง

ประกอบบทเรียน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

       การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ไวดังน้ี 

 

 

 

 

 

รูปแบบการสอนบรรยายโดยใชโมเดล

การสอน 

ประสิทธิภาพของโมเดลการสอน 

เริ่มตน 

ศึกษาคําอธิบายรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

สรางแผนการจัดการเรียนรู 
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ทดสอบกอนเรียน ประสิทธิภาพของโมเดลการสอน 

สิ้นสุด 

ปรับปรุง 

ครูพ่ีเลีย้ง 

โมเดลการสอน 

ทดสอบโมเดล

การสอน 

โมเดลการสอนท่ีผานการทดสอบ 

ทดสอบหลังเรียน 

สรุปผล 
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สรุปผลการวิจัย 

1.ประสิทธิภาพของโมเดลการสอน ในการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของโมเดลการ

สอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนสูงกวาเกณฑท่ีไดกําหนดไวโดยเทากับ 

85.83/83.33 

2.ผูเช่ียวชาญเห็นวาวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของโมเดลการสอนเรื่อง มาตราสวนใน

การอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยใชโมเดลการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ ดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยในการประเมิน

คุณภาพทางเทคนิคอยู ท่ี 4.061  

อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือการสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบ
และ    เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ผูวิจัยนําขอมูลมาอภิปรายผลการวิจัยดังตอไปน้ี  

1.ผลการประเมินผูเช่ียวชาญเห็นวา สื่อของจริงชวยสอนในรูปแบบโมเดลจําลอง ในการวิจัยในช้ันเรียน มี

คุณภาพอยูในระดับ ดี โดยท่ีการใหผลยอนกลับช้ีทางไปสูการแกไขท่ีชัดเจน มีคะแนนการประเมินสูงสุดท่ี 4.67 ความ

ถูกตองของเน้ือหาสาระ มีคะแนนการประเมิน ท่ี 4.33 รูปแบบมีความนาสนใจ นาใช มีคะแนนการประเมิน ท่ี 4.33 

และ สะดวกในการเคลื่อนยาย คะแนนการประเมิน ท่ี 4.33 ตามลําดับ และตอบสนองท่ีเนนการคิดของผูเรียนไดดี มีผล

คะแนนกรประเมินนอยท่ีสุด ท่ี 3.34 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภมณ สากุล ไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให

ผูเช่ียวชาญท้ัง  ทาน ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหา  และทางดานผลิตสื่อ  ซึ่งไดผลการประเมินคาเฉลี่ย

ดานเน้ือหาเทากับ 4.59 และผลการประเมนิคาเฉลี่ยดานเทคนิคการผลิตสื่อเทากับ4.64 คาเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ดานเทากับ 

4.64 แสดงวาคุณภาพของสื่ออยูในเกณฑดีมาก 

 2.ดานการหาประสิทธิภาพ ผลปรากฏวาประสิทธิภาพของโมเดลการสอนท่ีสราง ข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ีกําหนด โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยรอยละของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

หลังเรียน (E2) ท่ีผูเรียน คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการ

อาชีพนาทวี จํานวน 6 คน ซึ่งสูงกวา เกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเน่ืองจากโมเดลการสอนท่ี

ผูวิจัยได สรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวน้ัน ก็เพราะวาในการสรางโมเดลการสอนน้ันได ผานการตรวจ

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญทุกทานอยูในระดับดี จึงได โมเดลการสอนท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย (2550) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาตรวจสอบงานเช่ือม เรื่องการตรวจสอบแบบไมทําลายสภาพ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จํานวน 25 คน โดย

การสุมแบบ เจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาตรวจสอบงานเช่ือม เรื่องการตรวจสอบแบบ 
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ไมทําลายสภาพท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.27/86.48 สูงกวาเกณฑกําหนดไวท่ี 80/80 ผูเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน

ระดับดี นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคลอ่ืนๆ อีกหลายทาน 

แสดงวา สื่อของจริงชวยสอนในรูปแบบโมเดลจําลอง ในการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหา 

ประสิทธิภาพของโมเดลการสอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวีท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ัน มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ  

 

ขอเสนอแนะ 

1.ในการปฏิบัติการสอนดวยสื่อของจริงชวยสอนในรูปแบบจําลอง ครูผูสอนควรทําความเขาใจในสื่อของจริง

ชวยสอนในรูปแบบจําลอง และแนวทางในการจัดกิจกรรมใหดีกอน เพ่ือใหการการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพท่ีดี 

 2.ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนของนักเรียน โดยมีการย้ําเตือนทุกครั้งกอนดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน เชน การเตรียมตัวและการเตรียมอุปกรณท่ีใชในการเรียน ครูผูสอนควรมีการสรางขอตกลงเก่ียวกับ

การปฏิบัติตนในขณะเรียน เชน ไมคุยกันภายในหองเรียน ไมนาขนมมากินในหองเรียน เปนตน 

 3.ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเก่ียวกับสื่อของจริงชวยสอนในรูปแบบจําลอง เรื่อง การแกปญหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น้ันควรมีสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด เพ่ือท่ีจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
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การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เกี่ยวกับเสียงและการไดยิน 

Application forms of STEM to develop creative thinking skills of students in 

primary 5 on Sound and hearing 
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นัจญมีย   สะอะ2       Najmee   Sa-ah2  
     

บทคัดยอ 
 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค จากการเรียนรู แบบสะเต็มศึกษา และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของกลุมเปาหมายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมาย
ท่ีเรียนรูดวยการประยุกตใชรูปแบบ  STEM เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของกลุมเปาหมาย มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 16.88 คะแนน ซึ่งสูงกวาเกณฑ (15 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และกลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวคิด STEM อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา, ทักษะการคิด 
 

Abstract 
 This research article aims to develop creative skills. From STEM education and to study the 
satisfaction with the learning management of the target group according to the STEM education The 
study indicated that the target group learned by applying STEM education, to develop creative skills 
of the target group. With an average score of 16.88 which is significantly higher than the criteria (15 
points) The statistical level 0.01 and the target group were satisfied with learning according to STEM 
education at a high level. 

 
Keyword : STEM education, Thinking skill 
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บทนํา 
 ประเทศท่ีเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคงลวนแตมีความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
รากฐานสําคญั ประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายจึงพยายามพัฒนาสมรรถภาพดานน้ีของตน (กําจัด มงคลกุล, 2549) การ
เรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคลในดานกระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ทักษะในการคนควาหาความรู  ทักษะในการสื่อสาร และท่ีสําคัญคือ การพัฒนาคนในสังคมใหมีความรู ความ
เขาใจทางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในดานการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และนําความรู
ไปใชใหเกิดประโยชนในสังคม (อลิศรา ชูชาติ, 2549) อยางไรก็ตาม การเตรียมคนรุนใหม ใหมีทักษะท่ีจําเปนเพ่ือให
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน นอกจากการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแลว ทักษะท่ี
ควรคํานึงคือ ทักษะการเรียนรูนวัฒตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีซึ่งถือได
วาเปนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ื 21 (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556)  

 ระบบการศึกษาของประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเนนใหครูจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนแนวทางการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรู ใหมและสิ่งประดษิฐใหม เปนการสรางสรรค
ผลงานหรือช้ินงาน จากการคิดคน การแกปญหา โดยการใชกระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได (พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว  ยินดีสุข, 
2548)  ซึ่งหน่ึงในรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดมาในสิ่งเหลาน้ีน้ันคือ สะเต็มศึกษา หรือ 
STEM Education เปนคํายอจาก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
และคณิตศาสตร (Mathematics) หมายถึงองคความรู วิชาการของศาสตรท้ัง 4 ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความ
เปนจริงท่ีตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) 

 จากสภาพของนักเรียนในปจจุบัน พบวา นักเรียนมีบริบทท่ีไมสนใจและไมตั้งใจเรียน ข้ีเกียจและเอาแตเลน
เสียงดังกันในหอง ไมเช่ือฟงคร (ชาญวิทย  พรนภดล, ม.ป.ป.)  เน่ืองจากสวนหน่ึงของการเรียนการสอนเปนแบบดั้งเดิม
คือ ฟง อาน และเขียนตามคําบอกของครูผูสอนเพียงอยางเดียว ประกอบกับนักเรียนในวัยน้ีมีสมาธิสั้นอีกดวย จึงทําให
บรรยากาศของการเรียนนาเบ่ือหนาย จําเจ ทําใหประสิทธิภาพของการเรียนรูและฝกฝนในหองลดลง ขาดทักษะดาน
การคิดแกปญหาดวยตนเองของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาท่ีลาชา ดังน้ัน การสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียนแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการใหนักเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานผานการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สงเสริมใหครูผูสอนใชคําถามแนวสรางสรรค
เช่ือมโยงเขาสูกิจกรรมท่ีสนุกสนานเอ้ือตอการเรียนรู รวมท้ังกระตุนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ 
การทํางานรวมกัน ผานกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ตลอดจนชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ท้ังน้ี การนําสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใชเปนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติทําจริง นักเรียน
จะเรียนรูไดดียิ่งข้ึน พอไดลองทําจริงๆ จะรูวาตองทําอยางไร ผิดพลาดอะไร และกลับมาวางแผนใหมทุกครั้งจนไดเปน
ผลงานออกมา ซึ่งทําใหเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตัวเองทํา และยังไดรูวาเขาสามารถทําอะไรดวยตัวเองไดดวย 
นอกจากน้ี ยังสามารถท่ีจะนํากระบวนการน้ีไปปรับใชในการสอนนักเรียนไดไมวาจะเปนวิชาใดก็ตาม และยังสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนการติดอาวุธทางปญญาใหเด็กระดับประถมศึกษาท่ีจะเปน
ฐานรากท่ีสําคัญของประเทศตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยเรื่องการประยุกตใชรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและความพึง
พอใจของกลุมเปาหมาย เรื่อง เสียงและการไดยิน ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังน้ี  

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 
 แนวคิดหน่ึงท่ีใชในการจัดการศึกษาคือสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปนแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ 4 สาขา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) Engineering 
(วิศวกรรม) และ คณิตศาสตร (Mathematics) ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามีความสําคัญ
ตอผูเรียน คือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และสรางนวัตกรรมท่ีใชความรูในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผูเรียนเขาใจสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมากข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรู ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความคิดรวบ
ยอดในศาสตรตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนเห็นความสัมพันธและคุณคาของสิ่งท่ีเรียน 
สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนเขาในชีวิตจริง (จํารัส อินทลาภาพร และคณะ, 2558: 63) 
 สะเต็มศึกษา คือ การสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรม หรือโครงงานท่ีมุงแกปญหา ท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือ
สรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผูเรียนท่ีมีประสบการณในการทํา
กิจกรรม หรือโครงงานสะเต็มจะมีความพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการท่ีสําคัญตออนาคตของประเทศ เชน การเกษตร 
อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส อน่ึง การทํากิจกรรม หรือโครงงาน 
สะเต็ม ไมไดจํากัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตสามารถนํา
ความรูในวิชาอ่ืน เชน ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการไดอีกดวย (เอกสารสะเต็มศึกษา 
สสวท, 2557) 
 จากความหมายของสะเต็มศึกษาสามารถสรุปไดวา สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ การจัดการเรียนรู
ท่ีมีการบูรณาการศาสตรเน้ือหาความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร โดยผานกระบวนการทางวิศวกรรม
ศาสตร โดยเนนใหผูเรียนนําความรู ในภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสรางเสริมประสบการณ 
ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค ท่ีสงผลใหผูเรียนเห็นความสําคัญของความรู ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี อันเป
นสิ่งสําคัญท่ีเปนความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคต 
  
 1.2 STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 “สเต็มศึกษา” (science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)  การเรียนรูท่ีบูรณาการ  การจัดการศึกษาทางดานวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ตั้งแตระดับข้ันการศึกษาพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษารวมท้ังการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเปาหมายท่ีจะ
สงเสริมใหประชากรรุนใหมไดมีความรูและทักษะการเรียนรูในทางสรางสรรคแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษ
ท่ี  21 จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิต โดยสเต็มศึกษาน้ันเปนสวนหน่ึงของการเรียนวิชาเหลาน้ีอยู
แลว เพียงแตเนนการบูรณาการการเรียนรูการนําไปใชและการฝกการคิดเพ่ือแกไขปญหาดวยกระบวนการใหม ๆไมใช
การเรยีนท่ีเนนการทองจําหรือการเรียนเพ่ือนําไปสอบเทาน้ัน ซึ่งการเรียนแบบสเต็มศึกษาน้ัน จะเนนการลงมือปฏิบัติ
จริง โดยครูผูสอนมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตั้งคําถามใหเด็กสนใจและเรียนรูวาสิ่งท่ีเรียนในหองเรียนน้ันเปนสิ่งท่ีอยู
รอบตัวและการกระตุนใหนักเรียนแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน (จิระพร พากร, 2557) 
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 1.3 การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 Edward (2013 : 12-15) ไดเสนอวิธีการวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถทําได 2 วิธี คือ 
  1. ในกรณีท่ีผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based Learning) ใน
การสอนวิทยาศาสตร ผูสอนสามารถประเมินผูเรียน ดังน้ี คือ 
   1.1 การตั้งคําถามในแบบทดสอบ 
   1.2 การปฏิบัติการทดลอง 
   1.3 การรายงานผลการทดลอง 
   1.4 การศึกษาตัวแปรท่ี ใชในการทดลอง 
  2. ในกรณีท่ีผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) ผู
สอนสามารถประเมินกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของผูเรียน ดังน้ี คือ 
   2.1 การระดมความคิด 
   2.2 การพัฒนาโมเดลตนแบบ 
   2.3 การทํางานเปนทีม 
  สรุปไดวา ในการวัดและประเมินผลตามแนวคดิสะเตม็ศึกษา ผูสอนควรใชการประเมินหลายครั้งคือ
ประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน และประเมินหลังเรียน การประเมนิระหวางเรียน ผูสอนทําไดโดยการใชคําถาม การ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การประเมินตนเองและการประเมินจากเพ่ือนและการบันทึกขอมูลงานท่ีทําเสรจ็ตามเปา
หมายท่ีกําหนด สวนการประเมินหลังเรียน ผูสอนสามารถประเมินโครงงานท่ีผูเรียนไดลงมือปฏบัิต ิ(นัสรินทร  บือซา, 
2558:14) 
 1.4 ประโยชนจากการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา STEM Education 
 สะเต็มศึกษา สงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานท่ีมุงแกปญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสรางเสริม
ประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ซึ่งผูเรียนท่ีมีประสบการณในการทํากิจกรรม
หรือโครงงานสะเต็มจะมีความพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการท่ีสําคัญตออนาคตของประเทศ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม 
การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส รวมท้ังยังพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรของผูเรียน
อีกดวย (กานจุลี  ปญญาอินทร, 2561) 
 โดยปกติแลวระบบการเรียน STEM จะแทรกอยูในการเรียนการสอนของแตละชั้นเรียนอยูแลวเพียงไมได
ถูกเรียกอยางชัดเจนอยางในปจจุบัน ซ่ึงประโยชนจากการเรียน STEM นั้นมีอยูหลายดาน ไดแก 

• ทักษะการแกปญหา 

• ฝกกระบวนการคิดแบบเปนระบบ 

• การนําประโยชนไปใช 

• ทักษะการสราง 

• การฝกทักษะอะไรท่ีทําไดทาทายความสามารถ (ศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา, 2558) 

1. ทักษะกระบวนคิดสรางสรรค จากผลงานสิ่งประดิษฐ 
2.1 ความหมายของทักษะกระบวนคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหม
จากเดมิ โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและ
สรางสิ่งประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม (พัตรา ทาวงศ, 2553) 

[ 233 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

 กลาวคือ ใชไดโดยมีคนยอมรับ ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงกระบวนการคือการเช่ือมโยงสัมพันธ
สิ่งของหรือความคิดท่ีมีความแตกตางกันมากเขาดวยกัน ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล บุคคลน้ันตองเปนคน
ท่ีมีความแปลก เปนตัวของตัวเอง เปนผูท่ีมีความคิดคลอง มีความยืดหยุน และสามารถใหรายละเอียดในความคิดน้ันๆ 
ได  
 สรุปไดวา ความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดไดหลายทิศหลายทาง หรือคิดได
หลายคําตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆโดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิด
ใหมตอเน่ืองกันไป และความคิดสรางสรรคน้ีอาจเปนความคิดใหมผสมผสานกัประสบการณก็ได 
 
  2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับทักษะกระบวนคิดสรางสรรค 
 Guilford (1956 :128)  กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ 
ความคิดหลายแง หลายมุม คิดไดกวาง นําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคิดคน วิธีการแกปญหาได 

2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3.1 ความหมายของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
 Good (1973: 518) ไดให ความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 ธีรพงศ แกนอินทร (2545: 36) ไดใหความหมาย ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวา เปน ความรูสึกพึง
พอใจตอการปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางการเรียนการสอน การปฏิบัติของอาจารยผูสอน และสภาพบรรยากาศ
โดยท่ัวไปของการเรียนการสอน 
 3.2 การวัดความพึงพอใจ 
 มาตรในการวัดความพึงพอใจสามารถวัดไดหลายวิธี ดังน้ี (อมรลักษณ ปรีชาหาญ,2535: 44) 
 1. การสังเกต เปนการวัดความพึงพอใจโดยผูสอบถามจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคล   เปาหมาย ไมวาจะเป
นการแสดงออกทางการพูด การแสดงออกทางกิริยาทาทาง วิธีน้ีผูสอบถามตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และการ
สังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 
 2. การสัมภาษณ  เปนการวัดความพึงพอใจ ซึ่งตองอาศัยเทคนิค และวิธีการท่ีดี ซึ่งจะสงผลใหผูสอบถามได
รับขอมูลท่ีเปนจริงได 
 3. การใชแบบสอบถาม  เปนการวัดความพึงพอใจ โดยผูสอบถามจะตองออกแบบสอบถาม เพ่ือตองการ
ทราบความคิดเห็นจากบุคคลเปาหมาย ซึ่งสามารถทําไดโดยรูปแบบ ไดแก ลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบ
คําถามอิสระ โดยคําถามดังกลาว อาจเปนคําถามความพึงพอใจในดานตางๆ เชน การควบคุมงาน การบริการ และ
เง่ือนไขตางๆ เปนตน 
 สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจน้ันผูวัดสามารถเลือกวิธีการวัดไดในรูปแบบใดก็ ไดตามความสามารถและ
ความสะดวกของผูวัด เพราะสิ่งสําคัญและสิ่งท่ีผูวัดตองการน้ันคือความพึงพอใจท่ีแทจริง ของบุคคลเปาหมาย ท่ีตอง
การวัด 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2556) ไดกลาวในบทความวิจัยไววา ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยเก่ียวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สงผลให กระบวน
ทัศนทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเนนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง เชน การ
คิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือแสวงหาความรู และการมีทักษะทางสังคม แนวโนมการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองบูรณาการท้ังดาน
ศาสตรตางๆและบูรณาการการเรียนในหองเรียนและชีวิตจริง ทําใหการเรียนน้ันมีความหมายตอผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะ
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เห็นประโยชน คุณคาของการเรียนและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดซึ่งเปนการเตรียมผูเรียนในการ
เรียนตอไปในช้ันสูงข้ึน เกิดการเพ่ิมโอกาสการทํางานในอนาคตการเพ่ิมมูลคาและการสรางความแข็งแกรงใหกับ
ประเทศดานเศรษฐกิจได 
 วันดี  จูเปยม (2558) ไดศึกษาการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรู ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขวงยานนาวา  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  42  คน โดยใชเครื่องมือ ในการศึกษาไดแก  แผนการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู แบบ 5E และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และใช 
t-test  แบบ  Dependent  Sample ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผลการศึกษาพบวานักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 6 มี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงข้ึนมากกวารอยละ 80 หลังการใช การจัดการเรียนรู 
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E อยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .001 
 ภานุวัฒน  เกียรตินฤมล และ ธเนศร  โรจนศิรพิศาล (2558)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สู
ผลิตภัณฑ ภูมิปญญาชาวบาน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  ท่ีสงผลตอความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุมเปาหมายในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5  ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 117 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งน้ี  ประกอบดวย 1) ใบความรู กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิต สูผลิตภัณฑ ภูมิปญญาชาวบาน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   2) แบบวัดความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการเรียนของนักเรียน  3) แบบสังเกตพฤติ กรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  4) แบบทดสอบเรื่องการ
แปลงทางเรขาคณิต ซึ่งมีความเช่ือมั่นเทากับ 0.68 ในการวิเคราะหขอมูล บันทึกหลังการสอนของนักเรียนใช วิธีจัด
หมวดหมูขอมูล สวนแบบวัดความพึงพอใจท่ี มีตอการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และแบบทดสอบเรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต วิเคราะห โดยใชคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละ  ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียน
ใหความสนใจในการจัดกิจกรรม และมีพัฒนาการท้ัง 4H ไดแก ดานพุทธิศึกษา (Head) ดานจริยศึกษา (Heart) ดาน
หัตถศึกษา (Hand) และดานพลศึกษา (Health) 2) นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 
80.43   3) นักเรียนมีพฤติกรรมด านความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การรับฟงการมีสวนรวมในการทํางาน และ
การตั้งใจในการทํางานขณะปฏิบัติ กิจกรรม 7 กิจกรรม อยูในระดับดีมาก  4) คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นักเรียนท่ีไดเกรด 4 รอยละ 89.74 
 อรพรรณ แกวกันหา   จุฑามาส ศรีจํานงค และจุรีรัตน ประวาลลัญฉกร (2560) ศึกษาและวิจัย ครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  2) เพ่ือ
ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค  3) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาความคิดวิชาคอมพิวเตอร 
โดยเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวางกอนและหลังการพัฒนาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกับเกณฑรอย
ละ 70  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานนํ้าคิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคจากการประยุกตใชงานโปรแกรม
ประมวลผล (Microsoft Word) กลุมตัวอยางจํานวน 6 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวั ดความคิด
สรางสรรค  แบบสั มภาษณ แผนการจัดการเรียนรูและแบบสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติวิลคอกซัน  ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพปญหา พบวา นักเรียนขาดความคิด
สรางสรรค ขาดความคิดคลองแคลวในการใช คอมพิวเตอร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางวิชาไมสงเสริม
ความคิดสรางสรรค  ผลการวัดความคิดสรางสรรคกอนการพัฒนานักเรียนทุกคนไมผานเกณฑรอยละ 70  2) ความ
คาดหวัง พบวา นักเรียนควรมีพฤติกรรมใฝ เรียนรู  และกลาหาญ 
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 วินดานา  อยูยืน (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการประดิษฐของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 2 ท่ีสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
การสอนตามคูมือผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดการสอนชุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  รัตนะ บัวรา (2540 : 102) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการเรียนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยชุดการเรียนดวยตนเอง สูงกวาของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค จากการเรียนรู แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนศานติวิทยาตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
จํานวน 1 หอง นักเรียน 9 คน โดยมีเครื่องมือทีใชในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เก่ียวกับเรื่อง เสียงและการไดยิน 
จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง  

2. ใบความรูและกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

• ใบงานท่ี 1  เรื่องเสียงเกิดข้ึนไดอยางไร   โดยใชชุดอุปกรณการทดลอง ไดแก 
ไมบรรทัด และ หลอดกาแฟ     

• ใบงานท่ี 2 เรื่องเสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร   
 กิจกรรมท่ี 1 ไดแก โทรศัพท  วิทยุ  
 กิจกรรมท่ี 2  ทรายเตนระบํา จะใช ทราย พลาสติกแรบ ถวย  

• ใบงานท่ี 3 เรื่องเสียงกับการไดยิน  
กิจกรรมท่ี 3  กระปองรองได ไดแก แกวกาแฟกระดาษ และ เชือก  

3. ใบความรูท่ีเก่ียวของในการจัดการเรียนรู 
 ใบความรู เรื่อง การวัดความยาว และการใชหนวย 

4. แบบบันทึกผลการทดลอง กิจกรรม “เสียงและการไดยิน” 
5. เครื่องมือท่ีใช ในการรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่ง

เรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยวิธีการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ STEM คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง เสียงกับการไดยิน 

6. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
โดยมีวิธิการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1. ผูวิจัยไดดําเนินจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ STEM 

คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง เสียงกับการไดยิน โดยใบงานท่ี 1 เรื่อง
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เสียงเกิดข้ึนไดอยางไร ใบงานท่ี 2 เรื่องเสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร และใบงานท่ี 3 เรื่องเสียงกับการไดยิน โดย
ตอเน่ืองกัน  

2. เมื่อเสรจ็สิ้นการจัดการเรียนรูตามกําหนด ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู (Posttest) กับนักเรียน
กลุมเปาหมายอีกครั้ง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง เสียงกับการไดยิน 
แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบไว 

 ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี บันทึกหลังการสอนของนักเรียน โดยบันทึกหลังสอน
ในแตละคาบ การทําขอสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องเสียงและการไดยิน หลังการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดย
การใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (T-test dependent group) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายท่ีเรียนรูดวยการประยุกตใชรูปแบบ STEM เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
สรางสรรคของกลุมเปาหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.89 คะแนน (ตางรางท่ี 1) ซึ่งสูงกวาเกณฑ (15 คะแนน) อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวคิด STEM อยูในระดับมาก 
ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมายจํานวน 9 คน หลังจากทดสอบหลังเรียน 

** แตกตางทางสถิติ อยางมีนัยสําคัญ 
  
 ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายจํานวน 5 คน มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 55.55 รองลงมาคือ จํานวน 2 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 
22.22  และกลุมเปาหมายจํานวน 1 คน มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากท่ีสุด และนอย คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 11.11 

 

ขอความ 

จํานวนนักเรียน(รอยละ) ท่ีระดับความพึงพอใจตางๆ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวคิด 

STEM Education 

1(11.11) 5(55.55) 2(22.22) 1(11.11) 0 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมาย ท่ีเรียนรูดวยการประยุกตใชรูปแบบ  STEM เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
สรางสรรคของนักเรียน มีคะแนนสูงกวาเกณฑ (15 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีคะแนน
ความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 55.55  ขอคนพบน้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

การทดสอบ จํานวน

นักเรียน 
 

S.D. t Sig. 

คะแนนทดสอบหลังเรยีน 9 16.8889 1.11965 5.061** 0.01 
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ธานี  จันทรนาง โรงเรียนบานทากลอย(ทรัพยกมลประชาสรรค) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จัดกิจกรรม STEM Education ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 จํานวน 38 คน แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 4 คน ใช
เน้ือหาเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน  โดยทดลองสอนเรื่องเตาอบไฟฟา  ซึ่งใชการเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย
เปนพลังงานความรอนในการทําให ไขสุกโดยกําหนดอุปกรณพ้ืนฐาน  4 ช้ิน คือลังนม 1 ลัง (นมโรงเรียน ) ถุงขยะสีดํา  
1 ใบ ฟลอยดหออาหารโดยครูใหแตละกลุมสามารถเลือกอุปกรณเพ่ิมเติมได 1 อยาง ท่ีนักเรียนคิดวาสามารถใชเปน
องคประกอบในการสรางเตาอบท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดซึ่งผลจากการทํากิจกรรมพบวานักเรียนแตละกลุมใหความสนใจและ
ไดลงมือปฏิบัติ ไดเรียนรูการลองผิดลองถูกการทํางานรวมกันการแกปญหาท่ีพบขณะลงมือปฏิบัติ  
  

ขอเสนอแนะ 
 การทดลองควรมีกลุมตัวอยางของจํานวนนักเรียนมากพอสมควร เพ่ือใหขอมูลมีความเมนยํา และนาเช่ือถือ
เน่ืองจากนักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และยังขาดทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาไทย ดังน้ัน ถาได
กลุมตัวอยางของนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนในเมืองท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดี ก็ยอมไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
เปรียบเทียบการทดลองในกิจกรรมตางๆไดชัดเจนมากข้ึน 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

The development of reading for main idea practice skill by using plot diagram. 

Mathayom 3 students Hatyairatprachasun School, 

 Hatyai District, Songkhla Province. 
 

ผูวิจัย   อักษรา   สาเหมาะ1      Aksara    Samoh1  

        Aksara.som023@hu.ac.th 
รุงทิพย   ปราโมทยพันธุ2       Rungthip  Pramotphan 2   

พิมพสุภา  ค้ําชู 3       Phimsupha  Khamchu3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่อง ท่ีผู วิจัยสราง ข้ึนของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  3 ใหมีประสิทธิภาพ กําหนด 
เกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครง
เรื่องของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช  คือ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน ใบงาน และแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง  

ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือ
เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอ
หาดใหญ  จั งห วัดสงขลา  มีประสิท ธิภาพ  83.5/82.6 ซึ่ ง เปนไปตามเกณฑ ท่ี กําหนดไวคือ  80/80  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

 

คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ, แผนภาพโครงเรื่อง, การอานจับใจความสําคัญ                          

  

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2 อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
3 คุณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย   โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) Plot diagram which was developed to support 
reading for main idea for Mathayom 3 students are effective 80/80 to 2) compare the measuring 
achievement study of reading for main idea practice by using diagram, between before and after 
learning. 
 The research sample method is purposive sampling which collecting data from 28 
students from Mathayom 3, room 6 Hatyairatprachasun school Hatyai, Songkhla. The research 
instrument consisted of research tools of Thai teaching plan to the practice after teaching plan. 
Moreover it contained before and after learning form of the measuring achievement test, developing 
skill, management plan and diagram practice skill.  
 The results of the study revealed that: 1) Plotting the diagram which was developed to 
support reading for main idea for Mathayom 3 students which are effective 83.5/82.6  
2) The achievement of learning by using plot diagram for supporting Mathayom 3 students, 
Hatyairatprachasun School, was higher than before learning with significance of 0.05 levels, which is 
based on assumptions standard setting.  
 

Keywords : The development, using plot diagram, reading for main idea practice 
 

บทนํา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ไดกําหนดนโยบายยกระดับเด็กไทยโดยจัดทําโครงการขับเคลื่อนความคิดสู
หอง เรียน เสริมสร าง เด็ กไทยใหคิดดี  คิด เปน สถานศึกษาตองจัดการศึกษา ท่ี เนนใหผู เ รี ยนได เ รี ยนรู 
จากประสบการณจริง กระตุนใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิด ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทเปนผูท่ีจัดบรรยากาศ 
สรางคําถาม กระตุนความคิด สรางแรงจูงใจในการเรียนรู และหาแหลงการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนสรางองคความรู 
ดวยตนเอง โดยการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนตองยึดหลัก
ผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบ
ทุกดาน ท้ังทางกาย ทางจิตหรืออารมณ ทางสังคมและสติปญญา ควรยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนได
สนองความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังในดานทักษะ ดานความสามารถ ดานความเขาใจ  
 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพดีข้ึนน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของแตละคนตั้งแตเด็ก 
ใหมีความพรอมในการเรียนรูสิ่ งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วยิ่ ง ข้ึน การพัฒนาพ้ืนฐานของคนตองพัฒนาทักษะ 
การติดตอสื่อสารเปนอันดับแรก เน่ืองจากการติดตอสื่อสารชวยใหเกิดความเขาใจในความตองการของกันและกัน  
ชวยลดความขัดแยงและชวยใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ทักษะพ้ืนฐานท่ีใชในการสื่อสาร ไดแก ทักษะ
การฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของภาษาทุกชนชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทักษะการอานเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความรู ฝกกระบวนการคิดเพ่ือนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตจริงได   

ท้ังน้ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 42) ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยดานการอานเปนอันดับ
ตน โดยกําหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน      
ท 1.1 ตัวช้ีวัดสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตัวช้ีวัดขอท่ี 3.3 และขอ 3.4 วา นักเรียนตองสามารถระบุ
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ใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน อานเรื่องตาง ๆ และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ยอความ และรายงานได ดังน้ัน จะเห็นไดวา ครูภาษาไทยมีบทบาทสําคัญในการฝกฝนทักษะการอานจับใจความ
สําคัญ ซึ่งผูวิจัยเห็นดวย จึงไดพัฒนารูปแบบการสอนการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชสื่อแผนภาพโครงเรื่อง เพ่ือชวย
ใ ห ผู เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม เ ข า ใ จ เ น้ื อ ห า ก า ร เ รี ย น  แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ด า น ก า ร อ า น 
จับใจความสําคัญมากข้ึน สอดคลองกับท่ี วิชชุตา  บุญณมี (2548 : 25) ท่ีไดกลาวถึงประโยฃนของการสอนอาน 
จับใจความโดยใชแผนภาพโครงเรื่องวา การสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องจะชวยใหนักเรียน
สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดดีและเกิดความแมนยําในการเรียนรู แผนภาพโครงเรื่องมีหลายรูปแบบ  เชน  
โครงสรางเหตุการณ  โครงสรางรายละเอียด  โครงสรางบทนําหรือคํานํา โครงสรางบทสรุป  โครงสรางแบบความหมาย  
โครงสรางสาธก  โครงสรางเปรียบเทียบ  และโครงสรางแบบแกปญหา  ดังน้ัน ครูควรเลือกนําแผนภาพโครงเรื่องมาใช
ใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน  
 จากปญหาการใชภาษาไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปญหาท่ีพบคือ การอานจับใจความสําคัญ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ ศิริรัตน อะโน (2553 : 9) ได
ทํางานวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานจับใจความสําคัญโดยใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนช้ัน
มั ธยมศึกษาป ท่ี  3 เ น่ื อ งจากพบว า  นั ก เ รี ยนมี ผลการประ เมิ นด านการอ านจับ ใจความสํ าคัญอยู ใ น 
ระดับต่ํา นักเรียนสวนใหญไมเขาใจเรื่องราวท่ีอานอยางแทจริง การท่ีนักเรียนยังไมสามารถจับใจความสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอานได  เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีสงผลใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ ดังน้ัน ควรใชแบบ
ฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนนักเรียนและแกปญหาการอาน 
จับใจความสําคัญได ผลวิจัยพบวาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 85.18/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 และจากการศึกษางานวิจัยของ ลําใย ศรีนุกูล 
(2550 : 12) ไดทํางานวิจัยเรื่องผลการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความโดยการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐานช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เน่ืองจากพบวา การอานเปนเน้ือหาท่ีอยูในรายวิชา
ภาษาไทย และเห็นวาถานักเรียนอานหนังสือไมถูกตองคลองแคลวชัดเจน จับใจความสําคัญของเรื่องไมได  
ปญหาการเรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ ก็จะตามมา จึงเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิด
โดยใชสมองเปนฐานเปนวิธีการท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะในการปฏิบัติจริงผูเรียนสามารถท่ีจะสรุปเน้ือหาวิชาท่ี
เรียนสามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารไดถูกตอง ผลวิจัยพบวา ผลการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความดวย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ น น ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญต า มแ น วคิ ด โ ด ย ใ ช ส ม อ ง เ ป น ฐ า น  ช้ั นมั ธ ยม ศึ กษ า ป ท่ี  3  
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.48/82.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการสอนน้ัน สื่อเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยให 
การเรียนการสอนบรรลุผล ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง 
เพ่ือเราความสนใจใหนักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน และเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดานการอานจับ
ใจความสําคัญ ท้ังน้ี เมื่อนักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญได จะเปนประโยชนในการทบทวนเน้ือหาความรู    ตาง ๆ ท่ี
เรียนแลวไดอยางรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิชชุตา  บุญณมี (2548 : 27) ไดกลาวในทํานอง
เดียวกันวา แบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่อง ถือเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหน่ึงอันประกอบดวยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ใหนักเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการเรียนรู เกิดความแมนยําใน
เน้ือหา และแกไขขอบกพรองทางการเรียนดวยการฝกปฏิบัติ ท้ังน้ี แบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องท่ีดีควรมีความ
ชัดเจน คําสั่งตองตรงจุดมุงหมาย เน้ือหาท่ีใชสอนและภาพท่ีใชควรมีความเหมาะสมกับวัยและมีการกําหนดคําตอบให
ตอบโดยเสรี แยกเปนเรื่องแตละเรื่องไมควรยาวเกินไป เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง มีผลตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เราความสนใจ ไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียน และควรเปนแบบฝกทักษะ
แผนภาพโครงเรื่องท่ีครูสั่งใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 
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 จากการท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสังเกตรวมถึงสอบถามครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยดานพฤติกรรมและทักษะ 
การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา พบวา นักเรียนบางสวนยังมีปญหาในการอานจับใจความสําคัญและการคิดวิเคราะหเน้ือหาของวรรณคดี ดวยเหตุ
ดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูภาษาไทย จึง
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  3 โ ร ง เ รี ย น ห า ด ใ ห ญ รั ฐ ป ร ะ ช า ส ร ร ค  อํ า เ ภ อ ห า ด ใ ห ญ  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ”  
เพ่ือแกไขปญหาใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถอานจับใจความสําคัญ เพ่ือเขาใจเน้ือหาของเรื่อง 
ท่ีอานไดอยางถูกตองและครอบคลุม โดยแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบฝกทักษะท่ีใชแผนภาพโครงเรื่อง  
3 แบบ คือ โครงสรางรายละเอียด โครงสรางเหตุการณ  โครงสรางบทสรุป ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังการเรียนรูเปน
กระบวนการกลุมและรายบุคคล โดยครูจะเปนเพียงผูจัดการเรียนรู กระตุน เสริมแรง อํานวยความสะดวกและให
คําแนะนํา เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ควบคูกับการเขียนท่ีจัดระบบของความคิดในรูปแบบ
ของแผนภาพโครงเรื่อง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                 ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

    
 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพ 
โครงเรื่องของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียน 

    
 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง ของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือการวิจัย 
 3.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ

โดยใชแผนภาพโครงเรื่อง 

 

ประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
โดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
     ประชากรท่ีใชในการวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 หอง จํานวนนักเรียนรวม 458 คน 
      กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หอง 6 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน  28  คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการสอนรายวิชาภาษาไทย ในสัปดาหท่ี 4 หัวขอ “การอานจับใจความสําคัญ” เรื่อง 
พระบรมราโชวาท จํานวน 1 แผน 4 ช่ัวโมง (ไมรวมทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
อีก 1 ช่ัวโมง)   
 2.  แบบฝกทักษะทายแผนการสอน ในสัปดาห ท่ี  4 หัวขอ “การอานจับใจความสํ าคัญ” เรื่ อง 
พระบรมราโชวาท (การอานจับใจสําคัญความโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง) เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัยจํานวน  
3 แบบฝก (แบบฝกทายแผนการสอนท่ี 1 และ 2 แบบฝกละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน และแบบฝกทายแผนการสอนท่ี 3 
คะแนน 10 คะแนน รวม 3 แบบฝก คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน (การอานจับใจความสําคัญเรื่อง 
พระบรมราโชวาท) เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนรวม 30 คะแนน 
ซึ่งใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยและผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพ่ือคัดเลือกหรือปรับปรุงขอสอบใหกอนนําไปทดลองกับนักเรียน (นักเรียนระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  3  โ ร ง เ รี ย น ห า ด ใ ห ญ รั ฐ ป ร ะ ช า ส ร ร ค  อํ า เ ภ อ ห า ด ใ ห ญ  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า )  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 เพ่ือวัดทักษะการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความสําคัญ ใชทดสอบกอน
เรียนและใชทดสอบหลังเรียน (ขอสอบเปนชุดเดียวกัน)    
 
วิธีดําเนินการเก็บขอมูล 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนภาพโครงเร่ือง 
      2.1.1 ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะรายวิชาภาษาไทย ในสัปดาหท่ี 4 หัวขอ “การอานจับใจความสําคัญ” 
เรื่องพระบรมราโชวาท (การอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง) จํานวน 3 แผนการสอน 4 ช่ัวโมง (ไมรวม
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนอีก 1 ช่ัวโมง) แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ
สํ า คั ญ โ ด ย แ ผ น ภ า พ โ ค ร ง เ รื่ อ ง ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  3  ส ร า ง ข้ึ น โ ด ย ใ ช ท ฤ ษ ฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมาย ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ และสรางตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2551 ไดกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน การเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาผูเรียนดานการอาน และการคิดไววาใหมีนิสัยรักการอาน มีทักษะการคิด ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได   
คิดเปน เปนการเรียนรู ท้ั งลักษณะรายบุคคล และการเรียนรู เปนกระบวนการกลุม  เนนการเรียนรู ท่ีมี 
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ใชวิธีการ และสื่อการเรียนรู ท่ีหลากหลาย ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน 
และหลังการเรียนรู สื่อการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังรายบุคคลและเปนกระบวนการกลุม 
      2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ อันประกอบดวย หลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชา 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดชวงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ
รัฐประชาสรรค  อํา เภอหาดใหญ  จั งห วัดสงขลา  รวมถึง ข้ันตอนการสรางแบบฝกทักษะการอาน 
จับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง และหลักการวัดและประเมินผลการเรียน 
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       2.1.3  จัดทําแผนการสอนเรื่อง พระบรมราโชวาท ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 3 แผนการสอน 4 ช่ัวโมง ในแตละแผนการสอนมีองคประกอบ 
ไดแก มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของนักเรียน จุดประสงค 
การเรียนรู หลักฐานการเรียนรู รองรอยแสดงความรู ช้ินงาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรูและการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูจะประกอบดวยข้ันตอนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง ทายแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวยแบบฝกทักษะการอาน
จับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง จํานวน 3 ตอน  
 
 ตอนท่ี 1 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสราง
รายละเอียด เปนการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องและฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่องจากการอานความรูเบ้ืองตนเรื่องพระบรมราโชวาท  

 ตอนท่ี 2 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสราง
เหตุการณเปนการอานจับใจความสําคัญในเรื่องของคําศัพทแลเน้ือหาของเรื่องพระบรมราโชวาท    
 ตอนท่ี 3 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสรางบทสรุป 
โดยผูวิจัยนําขอความหรือเน้ือหาจากเรื่องพระบรมราโชวาทท่ีสอนนักเรียนท้ัง 7 ฉบับ เขียนเรียบเรียงใหมเปนบทความ 
ใหนักเรียนฝกอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องรายบุคคล 
       2.1.4 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
และดําเนินการปรับปรุงแกไข 
       2.1.5 ผูวิจัยนํา แผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ พรอมแบบประเมิน 
ท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับเพ่ือพิจารณาประเมิน
คุณภาพ ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ในดานจุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สื่อการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล ซึ่งผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 
    1. คุณครูพิมพสุภา  ค้ําชู ครูชํานาญการ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
     2.  คุณครูพงษ ไทย  ชาลีผล ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
        ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
   5  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  ระดับเหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอย 
   1  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอยท่ีสุด 
        2.1.6 ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบและเสนอแนะรวมถึง
นําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเ ช่ียวชาญแตละทาน มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบ 
กับเกณฑระดับคุณภาพ คือถาไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ถึง 5.00 จึงจะนําไปใชไดโดยกําหนดเกณฑ  
   4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมมาก 
    2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมปานกลาง 
    1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมนอย 
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    1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
        2.1.7 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการปรับปรุงแกไข จัดพิมพเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ 
เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 2.2.  การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเร่ืองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยได
ดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 2.2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ขอบขาย
และลักษณะของหลักสู ตร  ความสํ าคัญ  ธรรมชาติ  วิสั ย ทัศน  คุณภาพนัก เรี ยน  สาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู รวมถึงตัวช้ีวัดของหลักสูตรในเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
 2.2.2 ศึกษาวิธีและหลักการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเอกสารคําสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
และศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในช้ันเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.2.3 ดําเนินการจัดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสรางแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย  
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 2.2.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ
การใชภาษา หลังจากน้ันนําขอสอบมาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความ
ถูกตองเหมาะสม ตัวเลือก ตัวลวง โดยประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม จากน้ันนํา
ผลการประเมินมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยยอมรับขอสอบท่ีมคีาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 – 1.00  
 2.2.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
หาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา
ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ โดยวิเคราะหแบบอิงเกณฑ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2544 : 214 – 216) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และม ี
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  
 2.2.6 คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ท่ีครอบคลุมทุกผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนํามาหาคาความ
เช่ือมั่น โดยวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson : KR - 20)  
 2.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี    
 1.  สังเกตนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ   
จังหวัดสงขลา ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6   
จํานวน 28 คน ท่ีมีปญหาในการอานจับใจความสําคัญ 
 2.  ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู บทบาทของผูเรียน จุดประสงคการเรียนรูและวิธี
ประเมินผลการเรียนในการทดลองงานวิจัยครั้งน้ี  
 3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจสําคัญความทดสอบกับ 
กลุมตัวอยาง จากน้ันบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
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 4.  ดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ใช เวลาในการจัดการเรียนรู  4 ช่ัวโมง  
(ไมรวมทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนอีก 1 ช่ัวโมง) การดําเนินการทดลอง กลุมทดลอง
ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือสอนในเน้ือหาสาระเดียวกัน มีสาระ 
การเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเดียวกัน และระยะเวลาในการทดลองเทากัน  
 5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจความสําคัญทดสอบกับ 
กลุมตัวอยาง จากน้ันบันทึกผลการทดลองไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน  
 6.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจความสําคัญ จากน้ัน นํา
ผลท่ีไดไปวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ไดใชแบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชเสริมทักษะการอานจบัใจความสําคญัโดย
ผูวิจัยไดใชแผนภาพโครงเรื่อง ประกอบดวยแผนภาพโครงเรื่อง 3 แบบฝก ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสรางรายละเอียด 
เปนการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องและฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพ
โครงเรื่องจากการอานความรูเบ้ืองตนเรื่องพระบรมราโชวาท  

 ตอนท่ี 2 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสรางเหตุการณเปน
การอานจับใจความสําคัญในเรื่องของคําศัพทแลเน้ือหาของเรื่องพระบรมราโชวาท    
 ตอนท่ี 3 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องแบบโครงสรางบทสรุป โดย
ผูวิจัยนําขอความหรือเน้ือหาจากเรื่องพระบรมราโชวาทท่ีสอนนักเรียนท้ัง 7 ฉบับ เขียนเรียบเรียงใหมเปนบทความ ให
นักเรียนฝกอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องรายบุคคล 
 2.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการทดลองปรากฏตามตารางดังน้ี 
      2.1 ผูวิจัยไดรวมคะแนนการทําแบบฝกหัดทายแผนการสอนรายวิชาภาษาไทย ในสัปดาหท่ี 4 หัวขอ 
“การอานจับใจความสําคัญ” เรื่องพระบรมราโชวาท ของกลุมตัวอยาง นํามาหาคารอยละเพ่ือนําผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 
3 ตามเกณฑตัวแรกท่ีตั้งไว 
 

ตารางท่ี 1   คะแนนจากการทําแบบฝกหัดทายแผนการสอน การใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ   
               โดยใชแผนภาพโครงเรื่อง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค        
               อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
 

คนท่ี 
คะแนนแบบฝกหดัทายแผนการสอน 

ช้ินงานท่ี 1 
(5) 

ช้ินงานท่ี 1 
(5) 

ช้ินงานท่ี 2 
(10) 

    คะแนนรวม 
      (20) 

รวม 95 98 258   450 
เฉลี่ย 3.3 3.5 9.2   16.7 

รอยละ        83.5 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผูเรียน 28 คน ทําแบบฝกหัดทายแผนการสอนดวยโดยใชแบบฝกทักษะ
แผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 83.5 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ 80 ตัวแรก 
 2.2  ผูวิจัยไดรวมคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรายวิชา ภาษาไทย
สัปดาหท่ี 4 หัวขอ เรื่อง พระบรมราโชวาท ของกลุมตัวอยาง นํามาหาคารอยละ เพ่ือนําผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องตามเกณฑตัวหลังท่ีตั้งไว 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน โดยใชแบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่อง  
 

คนท่ี คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (30 คะแนน) 
รวม 697 
เฉลี่ย 24.8 
รอยละ 82.6 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผูเรียน 28 คนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบ
ฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาป ท่ี  3 โรงเรียนหาดใหญรั ฐประชาสรรค  อํา เภอหาดใหญ   จั งหวัดสงขลา  ไดคะแนนเฉลี่ ย 
คิดเปนรอยละ 82.6 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลัง 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่อง 
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือใชเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญ
รัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของกลุมตัวอยาง ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพ
    โครงเรื่อง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค  อําเภอหาดใหญ  
    จังหวัดสงขลา ของกลุมตัวอยาง 
 
 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตางหลังเรยีน
และกอนเรยีน (D) 

รวมผลตางของคะแนนกอนเรยีน - 
หลังเรียน ดวยกําลังสอง 






∑ 2

D  

รวม 349 697 258 2534 
เฉลี่ย 15.67 24.89 9.21 89.85 

 

 การทดสอบความมีนัยสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะแผนภาพ
โครงเรื่องเพ่ือเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
ส ร ร ค  อํ า เ ภ อห า ด ใ ห ญ  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  ข อ งก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  โ ด ย ก า รท ด ส อ บ ห า ค า ค ว า ม แ ต ก ต า ง 
ของคะแนน (คาที) กลุมตัวอยางท้ังสองมีคาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังน้ัน แบบฝกทักษะ
แผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชสอนได 
 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเร่ืองของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สรุปผลไดดังนี้ 
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 1.  แบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรือ่งท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือใชเสริมการอานจับใจความสําคญัโดยใชแผนภาพ
โครงเรื่องของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา มี
ประสิทธิภาพ 83.5/82.6 สรุปไดวา ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดทายแผนการสอนถูกตองเฉลีย่รอยละ 83.5 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่รอยละ 82.6 
ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง แสดงวา แบบฝกทักษะแผนภาพ โครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว (80/80) 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องท่ีผู วิจัย 
พัฒนาข้ึน เพ่ือเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 
 อภิปรายผลไดดังน้ี 
 สมมติฐานขอท่ี 1. แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ 80/80 โดยผลการทดลองแบบฝกทักษะแผนภาพโครงเรื่องมีประสิทธิภาพ 83.5/82.6 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
เ น่ืองจาก ผูสอนใชทฤษฎีการ เรียนรูอย างมีความหมาย ทฤษฎีการ เรียนรู แบบร วมมือ เ พ่ือ ท่ีจะทําให 
การอานจับใจสําคัญความมีรูปแบบการอานท่ีมีระบบข้ันตอนท่ีชัดเจน นาสนใจ กิจกรรมในแตละข้ันตอน  
สามารถสงเสริมและพัฒนาการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ นงเยาว  เลี่ยมขุนทด (2547 : บท
คัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานและเขียนสะกดคําโดยใชแผนผัง
ความคิด ช้ันประถมศึกษาป  ท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนรู  วิชาภาษาไทยเรื่องการอ าน 
และเขียนสะกดคําโดยใชแผนผังความคิด ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ  81.42/82.22  ซึ่งเป
นไปตามเกณฑ  80/80  นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนหลัง เรี ยนสู งกวาก อนเรียนอย างมี นัยสํ าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  และดัชนีประสิทธิผล 
ของแผนการเรียนรู เรื่องการอานและการเขียนสะกดคําโดยใชแผนผังความคิด ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เทากับ  0.62  
แสดงว าผู  เ รียนมีความรู  เ พ่ิม ข้ึนรอยละ 62 และสมพร ขวาไทย (2547 :  บทคัดย อ )  ได  ทําการศึกษา 
เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องทักษะการเขียนจดหมายโดยใชแผนผังความคิด (mind  mapping)   
วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนร ูเรื่องทักษะการเขียนจดหมาย โดยใช
แผนผังความคิด วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีประสิทธิภาพ  90.16/89.20  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้ง
ไ ว   และมี ประสิ ท ธิผลของการ เ รี ยนรู   เ ท  า กับ   0 . 8469   หมายความว  า นั ก เ รี ยนมี ค วามรู  เ พ่ิ ม ข้ึน 
ร อยละ 84.69  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิม ข้ึนจากก อนเรียนอย างมี นัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ  .01   
 สมมติฐานขอท่ี 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่อง เพ่ือเสริมทักษะทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
หาดใหญรั ฐประชาสรรค  อํ า เภอหาดใหญ  จั งห วัดสงขลา  สู งกว ากอนเรี ยนอย างมี นัยสํ าคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูวิจัยมุงจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดาน 
การอาน และการคิดไววาใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะการคิด ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ จัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการฝกการปฏิบัติในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได  คิดเปน 
สงเสริมการเรียนรู ท้ังรายบุคคลและการเรียนรูเปนกระบวนการทํางานกลุม เนนการเรียนรู ท่ีเปนข้ันตอนในการ 
จับใจความสําคัญ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ใชวิธีการ และสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ประกอบดวย แบบทดสอบ
กอนและหลังการเรียนรูสื่อการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังรายบุคคลและเปนกระบวนการกลุม             
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ซึ่งสอดคลองกับ ลําใย ศรีนุกูล (2550 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องผลการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความดวย
การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน ช้ันมธัยมศกึษาปท่ี 3  

ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการเรียนรูภาษาไทยดานการอานจับใจความ ดวยการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเป
นสําคัญตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.48/82.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว  2) ดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนรู ภาษาไทยดานการอานจับใจความดวยการจัดกิจกรรมผู เรียนเปน 
สําคัญตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เทากับ  0.7659  แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาใน 
การเรียนคิดเปนรอยละ 76.59  3) นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกิจกรรมท่ีเนนผู เรียน 
เปนสาํคัญตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปรกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  4) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3  มีความพึงพอใจ 
ผลการเรียนรู ภาษาไทยดานการอานจับใจความดวยการจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญตามแนวคิดโดยใช 
สมองเปนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก   

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีอานจับใจความสําคัญ เปนการใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ีชํ้า ๆ 
เปนเวลานาน ครูควรปรับใหทํากิจกรมกลุมสลับกับการทํากิจกรรมเดี่ยว และสรางบรรยากาศใหผอนคลาย  
ใหนักเรียนมีอิสระในระหวางทํากิจกรรม  
 2.  ครูควรใหการเสริมแรงทางบวก เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝกอยางตั้งใจ
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 1.  ครูควรใชบทความในการฝกการอานจับใจสําคัญความท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับบริบทของผูเรียนใน
ระดับการศึกษา    
 2.  ครูควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสําหรับครูผูสอน โดยมีการจัดทําสื่อการเรียนรู 
ตาง ๆ เพ่ือเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
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       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส      

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

Learning Achievement on Physics Heat and Kinetic Theory of Gases of the 

Mathayomsuksa 5 Students by using cooperative learning flipped classroom process 
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                        260139pink@gmail.com 
         เอกวิทย แกวประดษิฐ2                  Akawit Kaewpradit2 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ในรายวิชาฟสิกส เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมท่ี
ศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 28 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling)   กลุมท่ีศึกษาไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ใชเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 14 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบ
ศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส 

ABSTRACT 

 The research a study of learning Achievement on Physics of the Mathayomsuksa 5 

Students by using cooperative learning flipped classroom process , of the Mathayomsuksa 5 Students  at 

Cha-uatwittayakan School, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province. The sample on this study was 

the students of Mathayomsuksa 5/3. The study was held on the 2nd semester; Academic year: 2018 with a 

class of 28 students. The sample was chosen by purposive sampling method. The students were instructed 

by using Flipped Classroom Approach for 14 hours. The research instruments consist of 1) Lesson plans for 

the Flipped Classroom Approach with 5E Inquiry Learning on Heat and Kinetic Theory of Gases             
2) Achievement test. The experimental research was conducted using the One-group  
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Pretest- Posttest Design. The data was analyzed by arithmetic means, standard deviation and t-test. The 

research findings were summarized as follows: The students who studied in Heat and Kinetic Theory of 

Gases and learned through Flipped Classroom Approach had posttest mean scores on achievement higher 

than pretest at the 0.01 level of significance. 

Keywords : Flipped Classroom Learning Achievement Heat and Kinetic Theory of Gases 

บทนํา 

สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากไดรับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน ทําให

ผูคนบนโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางกวางขวาง ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลดังกลาวดวย สงผลใหประเทศไทย

จําเปนตองมีการพยายามประดิษฐ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ รวมไปถึงการพัฒนาคนเพ่ือรองรับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552, หนา 1) การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ

และไดรับการคาดหวังใหทําหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเปนเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (สํานักบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2558, หนา 1) เราจะเห็นวา

การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหเหมาะสมกับความตองการทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ และสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคมไทย ท้ังยัง

สรางความสมดุลและความกลมกลืนของการพัฒนาดานตาง ๆ ได (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1) 

วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรา ซึ่งมีบทบาทสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลและสังคม นอกจากน้ียังมีการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในดานตาง ๆ ซึ่งเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยไดใช เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมี

ความรู ความเขาใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค 

และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 92)  

ฟสิกสเปนสาขาหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร ท่ีมีความเก่ียวของและสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย 

ความรูในทางฟสิกสสามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ และยังเปนพ้ืนฐานดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การแพทย ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การมี

ความรูทางฟสิกสเปนสวนหน่ึงของการมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรท่ีประกอบดวยความเขาใจในมโนมติและ

ความเขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Gallagher, Stepien, Sher & Workman, 1995,136-145) ดังน้ัน 

เพ่ือใหบุคคลมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส จึงตองใชวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูท่ี

ถูกตอง ในเรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส เปนเน้ือหาท่ียาก สลับซับซอน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการเรียนการสอนไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูทําใหนักเรียนไมชอบเรยีนวิชาฟสกิส นักเรยีนขาดความ

เขาใจในเน้ือหาวิชา กระบวนการเสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตรยังไมมีความเหมาะสมเพียงพอ  ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนท่ีดีควรสงเสริมใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและสรางแนวคิดไดดวยตนเอง โดยเนนการพัฒนาความสามารถในการใชการ

คิดใหมากข้ึน 

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการใชเทคโนโลยี การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรม รูปแบบของการเรียนรูเปนไปไดหลายรูปแบบไมยึดติดกับแบบใด
แบบหน่ึงหรือรูปแบบเดิม ๆ เหมาะกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในศตวรรษท่ี 21 (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, ม.ป.ป.:1-3) 
หองเรียนกลับดานทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากท่ีเคยเนนการถายทอดเน้ือหาเปนการเนนกระบวนการ 
สิ่งสําคัญคือครูจะตองอธิบายกระบวนการเรียนใหนักเรียน เขาใจและเพ่ือจะใหไดผลดีควรใหนักเรียนขจัดสิ่งรบกวน
ขณะดูวีโอการสอนหรือศึกษาเน้ือหานอกช้ันเรียน ซึ่งนักเรียนจะตองมีทักษะดานการรูเทาทันการสื่อสาร สารสนเทศ 
และสื่อ ท่ีเปนหน่ึงในทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Bellanca และ Brandt, 2554: 35; Bergmnn & Sams, 
2012: 14, 80) ดังน้ันนักเรียนจึงตองมีการกํากับตนเองในการเรียน ฝกวินัย และความรับผิดชอบตอหนาท่ีการเรียนของ
ตนจึงจะเกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการจัดการเรียนรู  

จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน มีความเช่ือมโยงกันท้ังหมด ท้ังหลักสูตรท่ีเนนเน้ือหา จํานวนช่ัวโมงเรียน

วิทยาศาสตรท่ีคอนขางนอย การสอนท่ีเนน ทองจําเน้ือหา และทางดานการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอยางรวดเร็ว 

จนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาน้ี ท่ีควรจะ

ไดรับการจัดการแกไขอยางเรงดวน การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานถือเปนแนวคิดหน่ึงท่ีนาสนใจและมีความ

สอดคลองกับสถานการณ เพ่ือใชเปนแนวทางสูการแกปญหาจากระดับหองเรียนไปสูระดับสังคมท่ีใหญข้ึนตอไป สําหรับ

วิชาฟสิกส ท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งน้ี เปน รายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรหองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ตามแนวทางของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงเนน

การสงเสริมการเรียนรูตามความสนใจอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ พรอมท้ังปลูกฝงใหมีเจตคติทางวิทยาศาสตร เนน

กระบวนการคิดข้ันสูงและสรางจิตวิญญาณความเปนนักวิจัย (IPST, 2008: 2-4) จุดประสงคดังกลาว สอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ท่ีใหนักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรูกอนการเรียน ในช้ันเรียน ทําใหนักเรียนไดทํา

ความเขาใจ จดบันทึก และตั้งคําถามกอนลวงหนา และในช้ันเรียนครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตอยอดจากเน้ือหา โดย

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจะใชแผนการจัดการเรียนรู แบบหองเรียนกลับดานท่ีเนนการจัดกิจกรรมในหองเรียนดวย

แนวความคิดทางการศึกษาแบบรวมมือ (Co-operative learning) ตามหลักสูตร สสวท. คือทักษะการสืบเสาะความรู 

5 ข้ัน (5E) ประกอบดวย ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) ข้ันสํารวจและสืบคน (Exploration) ข้ันอภิปราย และลง

ขอมูล (Explanation) ข้ันขยายความรูและประยุกต (Elaboration) และข้ันประเมิน (Evaluation) ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟสิกส เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

ชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูวิจัยคาดหวังวา จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูไปสู

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนานักเรียน ท้ังทางดานสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได โดยท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน(Flipped 

Classroom)ในรายวิชาฟสิกส เรื่องความรอนและทฤษฎจีลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

โรงเรียนชะอวดวิยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 

หอง รวมจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 81 คน  

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร โรงเรียนชะอวดวิยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 

2561 จํานวน 1 หอง รวมจํานวนนักเรียน 28 คน ไดมาจากวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random sampling) 

2. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนรูปแบบการวิจัยเบ้ืองตน (Pre-Experimental Designs) ดําเนินการทดลองตามแบบ

แผนการวิจัยแบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest - Posttest 

Design) (วรรณี แกมเกต.ุ 2555: 139-142) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังน้ี  

 

 

 เมื่อ 01 คือ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

  02  คือ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

  X   คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  
1. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ประกอบไปดวย 

  1.1oแผนการจัดการเรียนการรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู 

(5E) เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 3 แผน ใชเวลา 14 ช่ัวโมง 

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวนท้ังหมด 30 ขอ เปน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

4. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

01 x 02 

[ 255 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ผูวิจัยจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและสรางเครื่องมือ  ดังน้ี 
1.  แผนการจัดการเรียนรู โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1.1 ศกึษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และคูมือการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ซึ่งจัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนชะอวดวิยาคาร อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.3 ศึกษาเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล และ
แบงเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลาท่ีจะดําเนินการสอน 

1.4 ศึกษาเอกสาร หนังสือและตําราท่ีเก่ียวกับ เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส 
1.5 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) และนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
ดังน้ี 

1) ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)  
2) ข้ันสํารวจและสืบคน (Exploration)  
3) ข้ันอภิปรายและลงขอมูล (Explanation)  
4) ข้ันขยายความรูและประยุกต (Elaboration)  
5) ข้ันประเมิน (Evaluation)  

1.6 สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน  
      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกสช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาวิธีสราง วิธีเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 
2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และคูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ซึ่งจัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.4 วิเคราะหจุดประสงค เพ่ือออกขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความสําคัญและจุดประสงคการ
เรียนรู 

2.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความรอนและทฤษฎจีลนของแกส ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ  

2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเชิงเทคนิค
และการใชภาษา ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

  คะแนน +1  สําหรับขอสอบท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลองกับจุดประสงค             การ
เรียนรู 

  คะแนน   0   สําหรับขอสอบท่ีไมแนใจวามีความตรงเชิงเน้ือหาและไมแนใจวาสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
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  ค ะ แ น น  -1  สํ า ห รั บ ข อ ส อ บ ท่ี แ น ใ จ ว า ไ ม มี ค ว า ม ต ร ง เ ชิ ง เ น้ื อ ห า แ ล ะ แ น ใ จ ว า                             
ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ    มาคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC) แลว
คัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.5 – 1.00 นําไปใชเปนขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยพบวาขอสอบท่ีผานเกณฑดังกลาวจํานวน 30 ขอ  

2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว ไปทดลองกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหา
ความยาก (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบ 

2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ 
แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูก ให  1  คะแนน  ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให  0  คะแนน    

นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคาความยาก และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ เปนรายขอ แลวคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีความยาก (p) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป มีจํานวน 30 ขอ  

2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR - 20 ของคูเดอร – ริ
ชารดสัน หลังจากน้ันปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแบบทดสอบมีคุณภาพและมีคาความเช่ือมั่นตั้งแต 0.7 

2.11 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 30 ขอ ไปใช
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังน้ี 
1. กอนจัดกิจกรรมการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) วิชาฟสิกส 

เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ผูวิจัยจะดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) 
เรื่อง ความรอนและทฤษฎจีลนของแกส กับนักเรียนกลุมเปาหมาย 

2. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดย เนนกิจกรรมในช้ันเรียนตาม

ข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ตามแผนการจัดการเรียนรู 

กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาสอนท้ังสิ้น 14 ช่ัวโมง  

3. เมื่อสอนครบทุกแผนการสอนแลวจะดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) กับ
กลุมตัวอยางโดยใชแบบวัดชุดเดียวกันกับท่ีใชวัดกอนเรียน  

4. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      5. นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดาน (Flipped Classroom) ไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
6. การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี  
  1. หาคาดัชนีความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) โดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานจากคาดัชนี 
ความสอดคลองของขอคําถาม (IC)  

  2. หาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนรายขอ 
โดยใชสูตรการหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก  
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  3. หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR-
20) 

  4. วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสถิติการ

ทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent samples; paired t-test)  

        5.  นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตอการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุป
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและ

ทฤษฎีจลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียน 

จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D.) 

t df 

Sig.(2-

tailed) 

 

กอนเรียน 28 30 13.04 4.54 
-8.69** 26 0.0000 

หลังเรียน 28 30 21.86 3.67 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและ

ทฤษฎีจลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 13.04 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

4.54 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 21.86 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.67 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบสถิติที (t-test) ไดคา t เทากับ -

8.69 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) มีความแตกตาง
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กัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 น้ัน อาจเปนผลเน่ืองมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนตามกระบวนการดังกลาวขางตนตรงตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพของนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีกลุมอายุอยูใน

วัยรุนตอนปลายและกําลังเขาสูวัยทํางาน การไดฝกโดยใช กระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom)  จากงายไปยาก จะทําใหเกิดทักษะมากข้ึน ประกอบกับการนํากระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนตามแผนการสอนท่ีไดจัดเตรียมและวางแผนไว

อยางเปนระบบ จึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานในทุกดานอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมใน

หองเรียน ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบท่ัวไป ท่ีชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคหลายประการ เชน ได

พูดคุย ถกเถียง อยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ขณะมีบทบาทท่ีแตกตางกันในกิจกรรม เปนท้ังผู

ดําเนินกิจกรรมและผูรวมกิจกรรม เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน ไดแสดงศักยภาพ กลาแสดงออก 

นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับการดูแลเอาใจใสจากครูใกลชิดข้ึน เพราะครูจะทําหนาท่ีเปนผูอํานวยท่ีคอยใหความ

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และดึงศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจใน

การเรียน ไมใชครูท่ียืนสอนบอกความรูใหนักเรียนเปนผูรับความรูอยูหนากระดานเชนเดิม และท่ีสําคัญการจัดการ

เรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทําใหนักเรียนไดใชเครื่องมือท่ีตนถนัดคือ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม เครือขาย

อินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน เมื่อไดใชหรือทําอะไรท่ีตนชอบหรือถนัดจึงทําใหผูเรียนศึกษาคนควาเรียนดวยตนเองได 

อยางอัตโนมัติ ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามท่ีครูตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนท้ังสิ้น ผูเรียนมีความ

สนใจ กระตือรือรนท่ีจะเรียน มีความเปนอิสระในการเรียนรู เกิดความสนุกสนาน ราเริง มีความสุขกับการเรียนและพึง

พอใจในการทํากิจกรรม อีกท้ังหองเรียนกลับดาน นักเรียนเปนผูลงมือดําเนินกิจกรรม ทุกคนในช้ันเรียนมีบทบาทของ

ตนเองในการทํากิจกรรม ทําใหพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในช้ันเรียนหายไปอยางนาประหลาดใจ เชน เด็กเบ่ือเรียน น่ัง

หลับ น่ังเฉย ๆ ไมสนใจ น่ังเลนโทรศัพท หรือกอกวนช้ันเรียน ตามท่ี ศ.นพ.วิจารณ พานิช ไดอางถึงผูเขียนหนังสือ Flip 

Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day วาทําไมถึงควรกลับดานหองเรียน ซึ่งเหตุผล

หน่ึงพบวา เปนการเปลี่ยนการจัดการหองเรียนท่ีปญหาท่ีพบบอยในช้ันเรียนหายไปเอง รวมถึงงานวิจัยของ อรอนงค 

แคนจา ซึ่งไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 เมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง การเรียกช่ือ

สารประกอบอินทรีย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 18.31 และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 6.66 จากการทดสอบ
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ทางสถิติพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาสถิติ t 

เทากับ 6.61 สําหรับความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.97 แสดงวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน

รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท้ังน้ียังสอดคลองกับงานวิจัย ของวรวรรณ เพชร

อุไร (2556) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในวิชาสมบัติทาง กายภาพของยางและพอลิเมอรของ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช

เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดานของนักศึกษา ในวิชาสมบัติทางกายภาพของยางและพอลิเมอร และเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน จากผลการประเมิน

ความพึงพอใจ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการสอนแบบหองเรียนกลับดานในวิชาสมบัติทางกายภาพ

ของยางและ พอลิเมอร ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2556 โดยไดคาผลการประเมินอยูในชวง 3.86-4.17 ซึ่งคิดเปน

คะแนน เฉลี่ยของผลการประเมินทุกกิจกรรมเทากับ 4.03 ซึ่งภาพรวมอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) น้ัน
เหมาะสําหรับนักเรียนท่ีมีความพรอมดานเทคโนโลยี เชน มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 
และมีสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ในการจัดการเรียนใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนวิธีท่ี
สะดวกท้ังสําหรับครูผูสอนและนักเรียน ซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับครูผูสอนท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน 
เน่ืองจากสะดวกตอการเรียนของนักเรียน และทําใหมีเวลาในการเรียนในช่ัวโมงเรียนมากข้ึน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยหรือการวิจัยตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยวิธีการสอน
แบบหองเรียนกลับดานกับวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 
  2.2 ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหทันสมัยและแปลกใหมอยูเสมอ เพ่ือกระตุนความสนใจ
ของนักเรียน 
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Activity Arrangement by Using Natural Materials  

To Encourage the Comparison's Skill for Early Childhood 

ผูวิจัย     วิกานดา ขุนทอง4

5                      Wikanda  Khunthong1 

                         wikanda1@outlook.com 
 กัญธิรา  มาสชรัตน2                             Kanthira  Mascharut2 

 พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล3                  Phatsarabet Wetwiriyasakul3 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ท่ีมีอายุระหวาง 3 - 4 ปกําลัง
ศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) จํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติ แบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One - Group 
Pretest - Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t - test Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ: สื่อธรรมชาติ, ทักษะการเปรียบเทียบ, เด็กปฐมวัย 

 

Abstract 
 The purpose of this research were to 1) To compare the comparison's skill for early 
childhood between before and after the activity arrangement by using natural materials. The sample 
was early childhood aged 3-4 years of Kindergarten 1/3, at the School District 2 (Ban Hat Yai), in the 
second semester of the academic year 2018. By used cluster random sampling. The 12 people. The 
research instruments were the plan of to compare the comparison's skill for early childhood 
between before and after the activity arrangement by using natural materials and tests measuring 
comparative skill for early childhood. Statistics used in data analysis were mean standard deviation 
and dependent t-test. The research design was One - Group Pretest - Posttest Design. The data were 
analyzed by t -test Dependent sample. 
 The research findings were 1) The comparisons skill for early childhood at activity using 
natural materials after the test was higher than before the test according to the statistical 
differences at p<.05 
Keyword : natural materials, the comparisons skill, early childhood 
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บทนํา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 
2579 เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรทางการศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร ซึ่งหน่ึงในยุทธศาสตรน้ัน คือ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู เปาหมายท่ี 2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เชน 
รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สอดคลองกับ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 “การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแต
แรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอ
ธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวย
ความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังน้ันในการสงเสริม
ทักษะตางๆ ชวงปฐมวัยเปนชวงท่ีเด็กเรียนรูทุกอยางไดดี รวมถึงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเปนชวงท่ีควรสงเสริม 
เพราะเด็กปฐมวัยเปน ชวงท่ีเขาใจคณิตศาสตรไดดี ในขณะท่ีเด็กพัฒนาทักษะทางดานสติปญญา ความสามารถทางการ
เรียนรูมโนคติทางคณิตศาสตรจะพัฒนาดวย (หรรษา นิลวิเชียร, 2535, น. 157) การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอ และใชกระบวนการคิดท่ีถูกตองจะชวยใหเด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไดดี 
 ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนความรูเบ้ืองตนซึ่งจะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตรใน
ระดับสูงข้ึนตอไป (บุญเยี่ยม จิตรดอน, 2526, น. 250-251) โดยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยควร
ประกอบดวยทักษะการจับคู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การนับ การวัด และการบอกตําแหนง (นิตยา ประพฤติ
กิจ, 2541, น. 17-19) ผูวิจัยเลือกศึกษาทักษะการเปรียบเทียบ เพราะเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน
อนุบาลปท่ี 1 เปนชวงท่ีเด็กเริ่มมีเหตุผลเบ้ืองตน พัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ป สามารถจะโยงความสัมพันธของวัตถุ
สิ่งของหรือเหตุการณ ตั้งแตสองสิ่งข้ึนไป หรือมากกวามาเปนเหตุผล เก่ียวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยน้ียังมี
ขอบเขตจํากัดอยู (Piaget, 1963) 
 การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ เปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถสงเสริมทักษะการเปรียบเทียบ เพราะสื่อจะเปน
ตัวกลางในการถายทอดความรู ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม หรือทักษะของผูสอนไปสูผูเรียน สื่อเปนหัวใจของการจัด
กิจกรรมการเตรียมความพรอม เพ่ือใหการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยไดมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ในอนาคต สื่อธรรมชาติจะสรางสรรคการเรียนรูท่ีเปนจริงใหกับเด็กอยางยิ่ง  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
วาควรเปนสื่อท่ีเปนวัสดุใกลตัวเปนของจริงหาไดจากธรรมชาติ ในการเรียนการสอนตองฝกการสังเกตจากประสบการณ
จริงจะมีคุณคาตอการเรียนรอยางยิ่ง พระราชดําริเก่ียวกับการใชสื่อของจริงน้ี พระองคทรงมีพระราชดํารัสในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ครั้งท่ี 5 เมื่อ วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2527 ความ
ตอนหน่ึงวา “นักเรียนตามโรงเรียนตางๆ ก็คงจะตองสอนโดยใชอุปกรณใกลตัวบาง เปนการฝกใหเปนคนชางสังเกต ซึ่ง
ไมตองเสียเงินเลย อุปกรณใดท่ีสามารถหาไดจากประสบการณใกลตัวก็ควรใชได ไมตองซื้อหาราคาแพงใหสินเปลือง แต
หากเปนอุปกรณท่ีจําเปน แมจะมีราคาแพงก็นาสนับสนุนใหจัดซื้อไวใช โดยใหเบิกจายตามงบประมาณหรือเงินของ
โรงเรียน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นวาการใชสื่อของจริงตามธรรมชาติเปนการสราง
เสริมการเรียนรูท่ีเหมาะกับเด็กท่ีสุด รวมท้ังการไดสัมผัสสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก จะทําใหเด็กเรียนรูไดมากกวาการเรียนรู
ทางออมจากสื่อจําลอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยจะมีทักษะการเปรียบเทียบสูง
กวากอนการจัดกิจกรรมหรือไม และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนท่ีจะนําไปใชหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไปได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

          ตัวแปรตน                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจดักิจกรรมโดยใชสื่อจาก
ธรรมชาต ิ

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ท่ีมีอายุระหวาง 3 - 4 ป กําลังศึกษาอยูใน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา จํานวน 4 หอง มีนักเรียน จํานวน 104 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ท่ีมีอายุระหวาง 3 - 4 ปกําลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยการสุม
แบบกลุม (cluster random sampling) จํานวน 12 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติจํานวน 8 แผน ดังน้ี ครั้งท่ี 1 เรื่องผลไมนานา, ครั้งท่ี 2 เรื่องหิน
หรรษา, ครั้งท่ี 3 เรื่องสีสันจากดอกไม, ครั้งท่ี 4 เรื่องผักหลายสี, ครั้งท่ี 5 เรื่องใบไมใบใหญ, ครั้งท่ี 6 เรื่อง
กะลามะพราว, ครั้งท่ี 7 เรื่องก่ิงไมอันยาว และครั้งท่ี 8 เรื่องกานกลวย 
 2.2 แบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง แบงเปน 4 ชุด ไดแก     
ชุดท่ี 1 แบบทดสอบเปรียบเทียบผิวเรียบ – ผิวขรุขระ ชุดท่ี 2 แบบทดสอบเปรียบเทียบสี ชุดท่ี 3 แบบทดสอบ
เปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ และชุดท่ี 4 แบบทดสอบเปรียบเทียบความสั้น – ยาว  
 

การจัดกิจกรรม 
โดยใชสื่อจากธรรมชาติ 

- ผลไมนานา (ผิวเรียบ – ผิวขรุขระ) 
- หินหรรษา (ผิวเรียบ – ผิวขรุขระ) 
- สีสันดอกไม (สี) 
- ผักหลายสี (สี) 
- กะลามะพราว (เล็ก – ใหญ) 
- ใบไมใบใหญ (เล็ก – ใหญ) 
- ก่ิงไมอันยาว (สั้น – ยาว) 
- กานกลวย (สั้น – ยาว) 

ทักษะการเปรียบเทียบ 
- เปรียบเทียบผิวเรยีบ – ผิวขรุขระ 
- เปรียบเทียบส ี
- เปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ 
- เปรียบเทียบสั้น – ยาว 
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3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระยะเวลา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง จํานวน 8 แผน โดยมีแผนการดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 นําแบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยมาทดสอบกอน (Pretest) การจัดกิจกรรมโดย
ใชสื่อจากธรรมชาติกับเด็กปฐมวัย จํานวน 12 คน ท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 4 ชุด  
 3.2 ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติใหกับเด็กปฐมวัยท่ีเปนกลุม
ทดลองจํานวน 12 คน ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน คือ วัน
พุธและวันพฤหัสบดี รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง จํานวน 8 แผน ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 09.00 น. วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแลวผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ดวยแบบทดสอบทักษะ
การเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนชุดเดียวกับท่ีดําเนินการกอนทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 3.4 นําขอมูลท่ีใชไดจากการทดสอบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ
ทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการทดลอง 

4. เกณฑคะแนนทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย  

           ตารางท่ี 1 เกณฑคะแนนทักษะการเปรยีบเทียบสําหรบัเดก็ปฐมวัย 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน คะแนนคาเฉลี่ย ทักษะการเปรียบเทียบ 

คะแนนรายบุคคล 18 – 20 17.50 – 20.00 ระดับด ี

คะแนนรายบุคคล 10 - 17  9.50 – 17.49 ระดับปานกลาง 

คะแนนรายบุคคล 0 – 9 0.00 – 9.49 ระดับปรับปรุง 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1 การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห การหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากน้ันวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใชการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ เพ่ือศึกษาทักษะ
การเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชคาแจกแจง t-test แบบ Dependent Samples 
 5.2 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Context Validity) เปนการหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยผูวิจัย
นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ดานโครงเน้ือหา
และภาษา โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพ่ือใหมีความ
สมบูรณ เกิดความเขาใจแกผูตอบและสามารถวัดไดตรงกับเรื่องท่ีตองการศึกษาแลวนํามาปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 
มีความถูกตองกอนท่ีจะนําไปใชเก็บขอมูลจริง 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย 
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อ
จากธรรมชาติ ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบทักษะการเปรยีบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจาก 
             ธรรมชาต ิ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติ p < .05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเปรียบเทียบท้ังโดยรวมและการเปรียบเทียบดานตางๆ 
ประกอบดวยการเปรียบเทียบผิวเรียบ – ผิวขรุขระ การเปรียบเทียบสี การเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ และการ
เปรียบเทียบความสั้น – ยาว ของเดก็ปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < .05 
แสดงวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติหลังการทดลองมีทักษะการเปรียบเทียบสูงข้ึน 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
กิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ จากตารางท่ี 2 พบวา ทักษะการเปรยีบเทียบโดยรวมของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการจัด
กิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติอยูในระดับควรปรับปรุง (  = 47.06) หลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ

อยูในระดับดี (  = 89.98) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา การเปรียบเทียบผิวเรียบ – ผิวขรุขระ กอนไดรับการจัด

กิจกรรม อยูในระดับปานกลาง (  = 9.66) การเปรียบเทียบสี กอนไดรับการจัดกิจกรรม อยูในระดับควรปรับปรุง (  = 

8.08) การเปรียบเทียบ ขนาดเล็ก – ใหญ กอนไดรับการจัดกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง (  = 9.83) การเปรียบเทียบ 

ความสั้น – ยาว กอนไดรับการจัดกิจกรรม อยูในระดับควรปรับปรุง (  = 9.08) แตหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อ

จากธรรมชาติในทุกดานอยูในระดับดี (  = 18.08,  = 17.50,  = 18.16,  = 18.33 ตามลําดับ) อภิปรายผลดังน้ี 

 1. ทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ โดยรวม
ประกอบดวยการเปรียบเทียบผิวเรียบ – ผิวขรุขระ การเปรียบเทียบสี การเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ และการ

ทักษะการ 

เปรียบเทียบ 

 K กอนทดลอง ระดับ 

 

หลังทดลอง ระดับ 

 

sig 

 SD  SD 

1. ผิวเรียบ – ผิวขรุขระ 12 20 9.66 2.18 ปานกลาง 18.08 1.56 ดี .00 

2. ส ี 12 20 8.08 1.97 ปรับปรุง 17.50 1.24 ดี .00 

3. ขนาดเล็ก – ใหญ 12 20 9.83 1.89 ปานกลาง 18.16 1.19 ดี .00 

4. ความสั้น – ยาว 12 20 9.08 1.92 ปรับปรุง 18.33 0.98 ด ี .00 

รวม 12 80 36.65 7.96 ปรับปรุง 72.07 4.97 ดี .00 
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เปรียบเทียบความสั้น – ยาว หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวาเด็กปฐมวัย
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติมีทักษะการเปรียบเทียบสูงข้ึน ท้ังน้ีเพราะการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อ
ธรรมชาติจะสรางสรรคการเรียนรูท่ีเปนจริงใหกับเด็กอยางยิ่ง เด็กสนุกสนานกับสื่อธรรมชาติรอบตัวท่ีเด็กเห็นอยูทุกวัน 
ซึ่งอภิปรายผลเปนดานดังน้ี 

  1.1 การเปรียบเทียบความสั้น - ความยาว กอนไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง (  = 

9.08) และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี (  = 18.33) พบวา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เหตุท่ีทําให
การเปรียบเทียบความสั้น - ความยาวสูงกวาการเปรียบเทียบดานอ่ืนๆ ในการศึกษาครั้งน้ี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเด็ก
ปฐมวัย เปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต ชอบเลนและสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว โดยวิชา
คณิตศาสตรจะสามารถพัฒนาเสริมสรางใหเด็กมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและสิ่งตางๆ รอบตัวไดเปนอยางดี 
สงผลใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนรูทางคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550, น. 6) 
ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูผานการเลน จากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติจริงกับ
สื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ เด็กไดลงมือกับสื่อธรรมชาติผานประสาทสัมผัสท้ัง 5  

  1.2 การเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ กอนไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง (  = 9.83) 

และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี (  = 18.16) พบวา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง การเปรียบเทียบ

ขนาดเล็ก – ใหญ เปนอันดับสองมีคะแนนนอยกวาการเปรียบเทียบความสั้น - ความยาว อาจเปนเพราะสื่อท่ีใชดึงดูด
ความสนใจ เด็กเคยพบเห็นมากอน ไดสัมผัสของจริง ซึ่งสอดคลองกับ ประภาพร เอ่ียมสุภาษิต (2548, น. 82-112) 
ลักษณะเปนรูปธรรม เปนของจริง นาสนใจนาสัมผัส เปนสื่อท่ีสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน เด็กไดรับประสบการณ
ตรง ลงมือปฏิบัติ ไดคนควาความรูดวยตนเองโดยประสาทสัมผัสท้ังหา 

  1.3 การเปรียบเทียบผิวเรียบ – ผิวขรุขระ กอนไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง (  = 

9.66) และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี (  = 18.08) พบวา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะเด็กเห็นความแตกตางท่ีชัดเจนจากทักษะการสังเกต ซึ่งสอดคลองกับ สุชาติ โพธิวิทย (ม.ป.ป., น. 15) ไดกลาวถึง
การสังเกตท่ีสําคัญท่ีควรฝกใหแกเด็ก  เปนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ โดยจะเนนการสังเกตโดยใชตาและใชการสัมผัสทาง
ผิวหนัง 

 1.4 การเปรียบเทียบสี กอนไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับปรับปรุง (  = 8.08) และหลังการจัด

กิจกรรมอยูในระดับดี (  = 17.50) พบวา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสื่อท่ีใชเปน

ตัวกลางในการท่ีทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง เรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา ซึ่งสอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ 
(2537, น. 126-128) ไดกลาววา สื่อท่ีใชในการจัดประสบการณน้ันมีความหลากหลาย สื่อธรรมชาติอยูในประเภทสื่อ
ประเภทวัสดุท่ีมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย  
 จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติสงเสริมใหพัฒนาทักษะการเปรียบเทียบ
สําหรับเด็กปฐมวัยไดดวยตนเอง ผานการเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสท้ังหา เนนสื่อจากธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวเด็ก โดย
ครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก ชวยสงเสริมใหเด็กมีทักษะการเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึนตามศักยภาพของเด็ก 

ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติ ควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ 
 2. สื่อธรรมชาติท่ีนํามาใชจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบทน้ันๆ ควรหาสื่อ   
ท่ีใกลตัวเด็กสามารถหาไดงายในทองถ่ิน  
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 3. ครูควรศึกษาพัฒนาการการเรียนรูของเด็กท่ีแตกตางกัน เด็กบางคนสามารถเรียนรูไดเร็ว แตเด็กบางคน
ตองทําซ้ําๆ จึงจะสามารถเรียนรูไดทัน เชน การเปรียบเทียบความสั้น–ยาว เด็กท่ีเรียนรูไดชา จะไมสามารถหยิบไมท่ี
ยาวหรือสั้นกวาได แตจะหยิบไมท่ีมีอยูท้ังหมดข้ึน   
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การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต รวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใช

พอดแคสต ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)เปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแค

สตระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 3) ศึกษาการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรณกูลกันยา อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต จํานวน 4 แผน 

แบบทดสอบทักษะการฟง จํานวน 40 ขอ การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 

 1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการ

กํากับตนเอง มีประสิทธิภาพเทากับ 85.47/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80  

 2. นักเรียนมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอตแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองหลังเรียนไม

แตกตางจากกอนเรยีน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มกีารเรยีนรูโดยการกํากับตนเอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ, พอดแคสต, รูปแบบการเรยีนรูโดยกลวิธีการกํากับตนเอง 

        

¹นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลับทักษิณ 
²ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3ครูชํานาญการ รายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกูลกันยา 

 
 

[ 270 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of learning and developing 

English Listening skills by using podcasts with self-regulated learning strategies that met the 80/80 

criteria, 2) to compare students’ improvement in listening skills before and after input learning 

activities in the classroom, and 3) to study the effect of self-regulation in learning English listening 

skills by using podcast. The sample group was 37 Grade 7th students enrolled in the first semester, 

academic year 2018, Hatyaiwittayaliasomboonkulkanya School, Hatyai District, Songkhla Province. All 

participants were selected by Simple Random Sampling. The instruments used in the study were 1) 

four lesson plans designed by using podcasts with self-regulated learning strategies for English 

listening skills, 2) the English listening test consisting of 40 questions, 3) the measurement of 

students’ self-regulation on learning English by using podcast has discriminative The mean, standard 

deviation and test statistics t-test (Dependent Samples) were used for statistical analysis. The results 

of the study showed that; 

 1. The performance efficiency of the podcast designed for developing students listening 

skills was 85.47/81.25 which met the criteria of 80/80. 

 2. Students have showed his/her post-test score rarely differ from pre-test score.  

 3. All of Grade 7th students had self-regulated learning at the moderate level. 

Keywords : development of English listening skill, podcast, self-regulated learning strategies 

บทนํา 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปดวยทักษะ 4 ดานไดแก การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน จะสังเกตไดวาทักษะการฟงถูกจัดไวเปนลําดับแรก เพราะทักษะการฟงเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ

สื่อสาร กุสุมา ลาปุย (2538) ไดใหความเห็นไววาทักษะการฟงควรจะสอนเปนทักษะแรก แตโดยท่ัวไปทักษะการฟง

มักจะถูกละเลยและไมเนนในช้ันเรียนเทาท่ีควรซึ่งตรงกับความคิดเห็นของเฮดจ (Hedge, 2008) ท่ีกลาวถึงทักษะการ

ฟงไววาเปนทักษะท่ีถูกละเลยในการเรียนการสอนภาษา โดยทักษะการฟงภาษาอังกฤษเปนจุดเริ่มตนแหงทักษะการ

เรียนรูและเปนท่ียอมรับวาเปนจุดสําคัญในการเริ่มตนการเรียนภาษา จากขอมูลการศึกษาการใชทักษะการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันของลีและเฮทโซล (Lee & Hatesohl, 1993) ท่ีไดศึกษาวา ตลอดชวงเวลาในการทํางานตองใชการ

ติดตอสื่อสาร 70 - 80 เปอรเซ็นต ซึ่งตลอดระยะเวลาน้ัน ใชทักษะการเขียนเพียง 9 เปอรเซ็นต ทักษะการอาน 16 

เปอรเซ็นต ทักษะการพูด 30 เปอรเซ็นต และทักษะการฟงมากท่ีสุด คือ 45 เปอรเซ็นต ซึ่งกลาวไดวา ทักษะการฟงเปน

ทักษะท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการสื่อสาร 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ พบวาพอดแคสต (podcast) เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู

เคลื่อนท่ี (m-Learning) มาจากคําวา broadcast กับ ipod เพ่ือใหลอกับคําวา Broadcast (การกระจายเสียง) 
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หมายถึง แฟมวิดีโอหรือ แฟมเสียงท่ีเปดใหดาวนโหลดทางอินเทอรเน็ต มาไวชมบนเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนๆ 

ใน ภายหลังไดโดยไมตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตอีก (Campbell, 2005, page 32-47) ยาเคน (Yaden, 2007) กลาววา 

พอดคาสตเปนสื่อท่ีไดรับความนิยมในกลุมผูท่ีตองการฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนมัลติมีเดียท่ีเปนไฟลเสียง

หรือไฟลวีดีโอ อัพโหลดผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและนํามาใชเลนบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล มือถือสมารท

โฟน หรือเครื่องเลน แบบพกพา และแกรม (Graham, 2006) กลาวอีกวา พอดคาสตเปนสื่อการฟงท่ีมีความหลากหลาย

สําหรับครูและนักเรียนสามารถใช ในการเรียนรูภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนสามารถชม

เมื่อไหรก็ได ชมซ้ําก่ีครั้งก็ได ดวยความสามารถท่ีมากมายบวกกับขนาดท่ีเล็กกะทัดรัดงายตอการพกพา ทําใหมีการ

นําไปใช ประโยชนในการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ (วิทยา วิจิตร, 2552, ไมปรากฏเลขหนา) จากการ

ศึกษาวิจัยในปจจุบันถึงผลการใชพอดคาสตในการเรียนการสอนของมาซูเดิลและแทน (Masudal & Tan, 2013) พบวา

พอดคาสต ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาและสรางแรงจูงใจในการฟงใหกับนักเรียนทําใหนักเรียนมีความ

มั่นใจและกระตือรือรน ในการใชภาษา  

 ในชวงตนปคริสตศักราช 2004 ไดมีการพัฒนาพอดคาสตเพ่ือความบันเทิง เผยแพรขอมูลขาวสาร และความรู 

โดยใช อินเตอรเน็ตเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล เน้ือหาและองคประกอบในพอดคาสตมีความเหมาะสมและ

หลากหลายสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี เชน เน้ือหาการฟง เพ่ือความเขาใจ 

บทเรียนสาํเร็จ คําศัพทและสํานวนบทสนทนาพรอมบทพูด เรื่องตลก นิทาน การออกเสียง บทความ และเรื่องสั้นตาง ๆ 

เปนตน ซึ่งเน้ือหาดังกลาวสามารถนํามาใชพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษไดเปน อยางดี กลาวไดวาพอดคาสตเปนสื่อ

ท่ีเหมาะสําหรับการการพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษารูปแบบตางๆ พบวา วิธีการการเรียนรูแบบกํากับตนเอง เปน

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีการรูคิด มีการรับรูความสามารถของตนเอง มีการตั้งเปาหมายในการเรียน การกระทํา

ดวยตนเอง ดานทักษะการปฏิบัติงานและมีการสรางแรงจูงใจในตนเอง เพราะการเรียนรูแบบกํากับตนเอง (Self-

regulated Learning: SRL) คือ กระบวนการ ท่ีสงเสริมผูเรียนในการจัดการความคิด พฤติกรรมและความรูสึกเพ่ือ

นําไปสูประสบการณ ทางการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ กระบวนการเรียนรูเชนน้ีเกิดข้ึนก็ตอเมื่อกระบวน การเรียน

หรือการกระทําของผูเรียนไดรับการช้ีแนะไปสูการไดมาซึ่งความรูหรือ เกิดการพัฒนาทักษะ (Zumbrun, 2011) ซึ่งการ

เรียนรูแบบกํากับตนเองน้ัน ประกอบ ดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ คือ การคาดการณและวางแผน 

(Forethought and Planning) การกํากับติดตามการทํางาน (Performance Monitoring) และ การสะทอนผลการ

ทํางาน (Reflection on Performance) (Zimmerman, 2000) ดังน้ัน หากผูเรียนมีคุณลักษณะดานการเรียนรูแบบ

กํากับ ตนเองก็อาจทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (ปนิตา นิรมน, 2547) 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชพอดแคสตเพ่ือ

พัฒนาทักษะการฟงภาษอังกฤษรวมกับการเรียนรูแบบกํากับตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีทักษะทางภาษาท่ีดียิ่งข้ึน และเปนการสงเสริมใหผูเรียนมี

ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรูแบบกํากับตนเอง (Self-regulated Learning) เนนใหผูเรียนใชสื่อท่ีมี
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ใหมีประโยชนและมีความตระหนักรูถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน พฤติกรรมเชนน้ี จะสามารถพัฒนาการเรียนรู

ใหมีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนพัฒนาตนเองและประสบความสําเร็จได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรยีนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรูโดย

การกํากับตนเอง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรูโดยการกํากับ

ตนเอง กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 3. เพ่ือศึกษาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษปท่ี 1 ของโรงเรียนหากใหญวิทยาลยัสมบูรณกูล

กันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 21101) 

จํานวน 16 หอง 728 คน 

       กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ของโรงเรียนหากใหญวิทยาลัยสมบูรณกูลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2561 ท่ี

เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 21101) จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน เลืกโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling)  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 เครื่องทือท่ีใชในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบดวย 

 2.1 แผนการเรยีนการจดัการเรียนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับ

ตนเอง จํานวน 4 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 12 ช่ัวโมง โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ดังตอไปน้ี 

  ข้ันเกริ่นนํา (Warm-up) เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยทํากิจกรรมเก่ียวกับทักษะการฟง การบอก

วัตถุประสงคของการเรียน และใหรูความหมายและหลักการใชงานพอดแคสต 
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  ข้ันนําเสนอ (Present) เปนการโชวเน้ือหา เทคนิคเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการฟงและใหเขาใจถึง

กลวิธีในการกํากับตนเอง ท่ีสามารถชวยใหเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการนําเน้ือหาในพอดแค

สตมาใชในหองเรียนโดยเน้ือหาในแตละแผนการเรียนรู ประกอบไปดวย  

   แผนการเรียนการจัดการเรยีนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรู

โดยการกํากับตนเอง แผนท่ี 1 เรื่อง Crying Babies และ Why do children go to school? (Sean Banville, 

2004),https://breakingnewsenglish.com/) 

  แผนการเรียนการจัดการเรยีนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรูโดยการ

กํากับตนเอง แผนท่ี 2 เรื่อง Sleep late (Sean Banville, 2004),https://breakingnewsenglish.com/) 

  แผนการเรียนการจัดการเรยีนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรูโดยการ

กํากับตนเอง แผนท่ี 3 เรื่อง Sun's Sounds (Sean Banville, 2004),https://breakingnewsenglish.com/) 

  แผนการเรียนการจัดการเรยีนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรยีนรูโดยการ

กํากับตนเอง แผนท่ี 4 เรื่อง Art Therapy (Sean Banville, 2004),https://breakingnewsenglish.com/) 

  ข้ันฝก (Practice) เปนการฝกท่ีอยูในความดูแลของครู ในข้ันน้ีผูเรียนจะไดฝกทักษะการฟงโดยใช

พอดแคสตในแตละแผน โดยผูเรียนจะไดทํากิจกรรมเพ่ือฝกทักษะดงักลาวโดยใชหลักการไดยิน (Hearing) การพุงจุด

สนใจ (Concentration) การเขาใจ (Comprehension) การตีความ (Interpretation) และการตอบสนอง (Reaction) 

มาใชในการฝกทักษะการฟง และในระหวางการทํากิจกรรมผูสอนจะสอดแทรกกลวิธีในการกํากับตนเองในการเรียนให

ผูเรยีนอีกดวย 

  ข้ันนําไปใช (Produce) เปนการนําความรูและทักษะทางภาษาไปใชในสถานการณตางๆ เชนการฟง

เพลง การฟงรายการทีวี การฟงขาว และการทําแบบฝกหัด เปนตน เนนบูรณาการทักษะการฟง พูด อานและเขียนมา

ใชในการฝกฝนผูเรียนในการตรวจผลงานของนักเรียน และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูท่ีกอใหเกิดการกํากับตนเองของ

ตัวผูเรียนเอง 

  ข้ันสรุป (Wrap-up) รวมกันสรปุบทเรียนท่ีเรยีนมา เพ่ือทดสอบความเขาใจบทเรยีน และให

นักเรียนรูจักนํากลวิธีการกํากับตนเองไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ  

 2.3 แบบวัดการกํากับตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต จํานวน 15 ขอ 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรยีนรูการพัฒนาทักษะการฟง      

ภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง 
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X

X

 

จากตารางท่ี 1 พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับ

การเรยีนรูโดยการกํากับตนเอง มปีระสทิธิภาพเทากับ ( 1E / 2E ) 85.47/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

80/80 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถทักษะการฟงกอนและหลังเรียน โดยใช t-test 

 

N 

ประสิทธิภาพของกะบวนการ ( 1E ) ประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 2E ) 

คะแนนเตม็ คะแนนรวม 1E  คะแนนเตม็

หลังเรียน 

คะแนนรวม

หลังเรียน 
2E  

36 40 1231 85.47 20 585 81.25 

  

 จากตารางท่ี 2 คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

5.86 คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.45 และคา t-test 

เทากับ 0.55 สรุปไดวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง มีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียน

ไมแตกตางจากกอนเรยีน 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรยีนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รายการประเมิน ระดับความถี่ 

 S.D. แปลผล 

1. การกํากับตนเองดานพฤติกรรม 

  1.1 ฉันตรวจทานงานกอนสงครูเพ่ือใหแนใจวาทําถูกตอง 

  1. 2 ฉันจะใหรางวัลแกตนเองถาฉันสอบหรือทําคะแนนในการเรยีนไดด ี

  1. 3 ฉันจะลงโทษตัวเองถาฉันสอบหรือทําคะแนนในการเรียนไดไมด ี

 

2.72 

2.31 

1.00 

 

0.66 

0.89 

1.01 

 

สูง 

ปานกลาง 

พอใช 

คะแนน N  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 36 24.28 5.86 0.55 .59 

หลังเรียน 36 24.69 5.45 
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  1.4 ฉันจดบันทึกขอมูลความรูท่ีสําคัญตางๆในช้ันเรียน 

  1.5 ฉันจะตรวจสอบและเปรียบเทียบคะแนนสอบครั้งท่ีผานมากับคะแนนสอบ

ใหมวาทําไดมากข้ึนหรือลดลง 

2.61 

2.89 

0.87 

0.95 

สูง 

สูง 

รวม 2.17 0.88 ปานกลาง 

2. การกํากับตนเองภายในบุคคล 

  2.1. ฉันวางแผนและจัดทําโครงรางกอนท่ีจะเขียนรายงานหรือทํากิจกรรมตางๆ

ในช้ันเรียน 

  2.2 หากแผนงานท่ีฉันกําหนดไวไมไมสําเร็จฉันจะปรับปรุงและวางแผนใหมอีก

ครั้ง 

  2.3 ฉันอานหนังสือหลายๆรอบเพ่ือใหจดจําและเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน 

  2.4 ฉันจะฝกปฏิบัติและทบทวนกิจกรรมตางๆเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 

  2.5 ฉันตั้งเปาหมายไววาจะตั้งใจ เรียนในทุกวิชาถึงแมบางวิชาจะไมชอบก็ตาม 

 

2.53 

 

2.92 

 

2.44 

2.39 

2.69 

 

0.77 

 

0.81 

 

0.84 

0.69 

0.92 

 

สูง 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

รวม 2.59 0.69 สูง 

3. การกํากับตนเองดานสิ่งแวดลอม 

  3.1 ฉันชอบทํางานในสถานท่ีเงียบๆเพ่ือใหมีสมาธิในการทํางาน 

  3.2 ฉันมักจะหามุมสงบของตนเองในการน่ังทํางาน 

  3.3 ฉันคนควาหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆนอกเหนือจากหนังสือและ

แบบเรียนท่ีม ี

  3.4 ถาฉันไมเขาใจในบทเรียนฉันจะถามเพ่ือนครูและผูเช่ียวชาญอ่ืนๆ 

  3.5 ในการเตรียมตัวสอบฉันจะทบทวนตําราและสดุบันทึกตางๆเพ่ือใหเขาใจ

เน้ือหาใหมากท่ีสดุ 

 

2.53 

2.94 

2.58 

 

2.56 

2.94 

 

 

1.00 

0.89 

0.94 

 

0.77 

0.98 

 

สูง 

สูง 

สูง 

 

สูง 

สูง 

รวม 2.71 0.92 สูง 

โดยรวม 2.49 0.83 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบวัดการกรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 

1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการกํากับตนเองในการเรยีนรูโดยรวมอยูในระดับระดับปานกลาง (  = 2.49, 

S.D. = 0.83) และเมื่อแยกแปนรายดาน พบวาการกํากับตนเองดานพฤติกรรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี1 อยูใน

ระดับปานกลาง (  = 2.17, S.D. = 0.88) ในขณะท่ีการกํากับตนเองภายในบุคคลและการกํากับตนเองดานสิ่งแวดลอม 

อยูในระดับสูง 

สรุปผลการวิจัย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการ

กํากับตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ผูวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 
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 1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับ

ตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.47/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 

 2. นักเรียนมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอตแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองหลังเรียนไม

แตกตางจากกอนเรยีน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 มกีารเรยีนรูโดยการกํากับตนเองอยูในระดับปานกลาง  
 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช

พอดแคสต มีประสิทธิภาพเทากับ 85.47/81.25 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหวาง

เรียน รวมท้ังหมด 4 แผน ไดคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนท่ีวัดไดจากการประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน และ

แบบทดสอบยอยในแตละแผนของการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการ

เรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนรวมกันไดคะแนนเฉลี่ยนเทากับ 34.19 คิดเปนรอย

ละ 85.47 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.25 คิดเปนรอยละ 81.25 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูการพัฒนา

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับ

ตนเอง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากกอนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาทักษะการฟงของนักเรียน ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประกอบการทําแบบทดสอบยอยท่ีใชในระหวาง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกิจกรรมแตละชุดไดเนนใหนักเรียนสามารถฟง 

แลวคิดแยกแยะเรื่องราวเหตุการณ ประเภท ลักษณะไตรตรองขอมูลวิเคราะหความสําคัญ บอกความสัมพันธเชิงเหตุผล 

และสรุปเรื่องได ตลอดจนผูวิจัยไดนําพาผูเรียนไปสูความสาเร็จโดยจะพูดใหกําลังใจใหนักเรียนมีความมั่นใจและความ

ภาคภูมิใจในตนเอง และผูวิจัยไดนําตัวอยางของการใชประโยชนจากการฟงพอดแคสตมายกตัวอยงใหนักเรียนฟงจึงทํา

ใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเขาใจในบทเรียนยิ่งข้ึน งานวิจัยในประเทศและตางประเทศไดศึกษาแนวคิดของแกรม 

(Graham, 2006) ท่ีสรุปวา พอดคาสตเปนสื่อการฟงท่ีมีความหลากหลายสําหรับครูและนักเรียนสามารถใช ในการ

เรียนรูภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนสามารถชมเมื่อไหรก็ได ชมซ้ําก่ีครั้งก็ได ดวยความสามารถ

ท่ีมากมายบวกกับขนาดท่ีเล็กกะทัดรัดงายตอการพกพา ทําใหมีการนําไปใช ประโยชนในการเรียนการสอนได

หลากหลายรูปแบบ นักเรียนท่ีเรียนรูจากสื่อพอดแคสตจะมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เพราะการใชโทรศัพทมือถือหรือ

คอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทแทนสื่อประเภทอ่ืนๆ สอดคลองกับกับผลการวิจัยของมาซูเดิลและแทน (Masudal & 

Tan, 2013) พบวาพอดคาสต ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาและสรางแรงจูงใจในการฟงใหกับนักเรียนทํา

ใหนักเรียนมีความมั่นใจและกระตือรือรนในการใชภาษา นอกจากน้ันจากผลการศึกษายังพบวานักเรียนสามารถฟงพอด

คาสตเพ่ือความเพลิดเพลินนอกเหนือจากการเรียนการชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาและสรางแรงจูงใจใน

การฟงใหกับนักเรียนทําใหนักเรียนมีความมั่นใจและกระตือรือรนในการใชภาษา ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัย
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ของมณีรัตน (2559) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการโทรทัศนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 และพบวากิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการโทรทัศน มีประสิทธิภาพเทากับ 

76.43/75.36 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 70/70 

 2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตหลังเรียนไมแตกตางจากกอนเรียน 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการนําพอดแคสต มาใชเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษมีเน้ือหาท่ีเปนสากล และ

หลากหลาย โดยพอดแคสตเปนสื่อท่ีใชสําหรับชวยเสริมทักษะการฟงก็จริง แตเน้ือหาท่ีอยูในพอดแคสตจะมีระดับความ

ยากอยูในระดับนึง ผูเรียนท่ีไมเคยฝกทักษะการฟงมากอนจะกอใหเกิดการติดขัดในการฟง หรือแมแตความไมเขาใจใน

สําเนียงตางๆ ประกอบกับระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ผูวิจัยคิดวาเปนระยะเวลาท่ีคอนขางสั้น เพราะทักษะการฟงตอง

ใชการฝกฝนอยางตอเน่ือง ชวงระยะเวลาแค 1 เดือน อาจยังไมสามารถเห็นพัฒนาการทางดานการฟงของผูเรียนได ดัง

คํากลาวของลีรัตนชัย (2542) ท่ีสรุปวาผูเรียนแตละคนมีความสามารถรับรูความยากงาย ในการเรียนภาษาท่ีตางกัน 

ท้ังน้ียอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระยะเวลาในการเรียน ความถนัด อายุ ประสบการณ เปนตน ดังน้ันการท่ีจะ

พัฒนาความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศจึงจําเปนตองอาศัยวิธีการเรียนการสอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับความตอเน่ืองของการจัดการเรียนการสอน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 มีการเรียนรูโดยการกํากับตนเองอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.49  จาก

แบบวัดจะเห็นไดวา ผูเรียนมีการกําหนดเปาใหกับตนเอง และเมื่อทําตามเปาหมายแลวยังมีการกลับมาทวนซ้ําเพ่ือความ

แมนยํา หากไมประสบความสําเร็จจะมีบทลงโทษใหแกตนเอง เพ่ือครั้งตอไปจะไดนําขอผิดพลาดมาแกไข  มีการ

วางแผนกอนการทํางาน อีกท้ังสิ่งแวดลอมยังเปนปจจัยสําคัญในการกํากับตนเอง การอยูในท่ีเงียบ สงบ กอใหเกิดสมาธิ

ในการกํากับตนเองท่ีจะเรียนรูสิ่งนึงๆอีกท้ังการเรียนรูก็ไมจําเปนตองอยูแคในหองเรียน และการกํากับตนเองท่ีเห็นผล

ชัดท่ีสุดคือการกํากับตนเองหอาน ทบทวนบทเรียนท่ีจะใชในการสอบ เปนตัวกระตุนสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนเกอดความ

ตระหนักรูในการเรียน สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต

รวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในระดับปานกลาง นักเรียน

สามารถตระหนักรูไดวาเวลาไหนควรทําอะไร กอใหเกิดการกํากับตนเอง และฝกฝนการมีวินัยในการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1 กอนนํารูปแบบการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูผูสอนควรมีการศึกษาและทําความเขาใจรูปแบบของพอดแคสตแตละประเภท ท่ีมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดและ

จุดประสงคการเรียนรูของแตบทเรียน 

  1.2 ครูผูสอนควรดูความพรอมของผูเรียนกอนการจัดการเรยีนการสอน เพราะหากผูเรยีนไมมี

โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต จะเปนอุปสรรคในการเรียนการสอน และทําใหการพัฒนาทักษะการฟง

ไมเปนไปอยางตอเน่ือง 
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  1.3 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองควรเปนไปอยางตอเน่ือง อยางนอย 1 ภาคเรียน เพราะทักษะการ

ฟงเปนทักษะท่ีตองใชระยะเวลาในการฝกฝน ยิ่งไดรับการฝกฝนบอยๆ จะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีตอเน่ืองและมี
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี และ2) ศึกษา
คว ามก า วหน า ท า งก า ร เ รี ย นแบบปกติ  ของ นั ก เ รี ย น ช้ั นมั ธ ยมศึ กษาป ท่ี  4 ท่ี ไ ด รั บ ก า ร จั ด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมา
จากการสุมแบบกลุมเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2561 จํานวน 40 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับ
เทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี จํานวน 2 แผน  2) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง สูตรเคมี และ 3) แบบทดสอบปรนัย เรื่อง 
สูตรเคมี จํานวน 10 ขอ ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (One Group 
Pretest-Posttest Design) และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที (t –test Dependent) และคํานวณหาคาความกาวหนา
ทางการเรียนแบบปกติ (Normalized gain : <g>) ตามสูตรของ Hake (1998) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค 
KWDL เรื่อง สูตรเคมี มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
2) นักเรียนมีระดับความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (<g> = 0.55) 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)   เทคนิค KWDL   สูตรเคม ี

 
 
 
 
 

 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
3 ครู สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหาวชิราวธุ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

This research has the following objectives: 1) to compare the learning outcomes of 
Mathayomsuksa 4 students, before and after learning Chemical : Chemical Formula by 5E Inquiry 
approach leaning with KWDL Technique, and 2) study normalized learning gain by 5E Inquiry 
approach leaning with KWDL Technique. The sample consisted of 40 students of Mathayomsuksa 
4/2, who are studying in the 2nd semester of 2018 at Mahavajiravudh Songkhla School.  

The instrument includes Plans of 5E Inquiry approach leaning with KWDL Technique,  
2) The Teaching Series : Chemical Formula and 3) ten items learning outcomes test for Chemistry 2 : 
Chemical Formula. Experimental research was One - Group Pre-test – Post-test design. Statistics 
were t – test dependent and calculate normalized learning gain with Hake (1998). 

The results of the research show that; 1) After learning of the learners outcome are in 
higher than that before lerning by 5E Inquiry approach leaning  with KWDL technique statistically 
significant at .05, and 2) The normalized learning gain as a medium of the student in their 
progressive learning (<g> = 0.55). 
 
Keywords : 5E Inquiry approach leaning, KWDL techniques, Chemical formula 

 
บทนํา 

 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงหวังใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกข้ันตอน นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังเปน
กลุมและรายบุคคล โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เนนกระบวนการท่ีนักเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ และศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ ท้ังการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
การศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ  ประสบการณเดิม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
นักเรียนท่ีมีสวนรวมโดยตรง จากการทํากิจกรรมการเรียนเหลาน้ัน จะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู มี
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและคาดหวังวากระบวนการเรียนรูดังกลาว จะทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีดีข้ึน มีเจตคติและคานิยมท่ีเหมาะสมตอวิทยาศาสตร รวมท้ังสามารถสื่อสาร
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 1-2) 

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
โดยเฉพาะวิชาเคมี ซึ่งเปนวิชาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดํารงชีวิตของมนุษย การสอนมิไดสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง เน่ืองจากการสอนไมเนน 
ใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร แกปญหาทางวิทยาศาสตรรอบ ๆ ตัว จะเห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนวิทยาศาสตรของเด็กไทยยังจัดวาต่ํามาก อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอนของครู ไมเนน
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการคิดคํานวณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(อัญชลี  สินทรวราวงศ. 2541 : 8)  

จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูในยุคปจจุบัน และปญหาดานการคํานวณและผลการเรียนรูขางตน จึง
ควรหาแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยการปฏิรูปครู พัฒนาครูและกระบวนการ
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เรียนการสอนของครู ครูควรใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสืบเสาะหาความรู เพราะวิธีน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการคิด
คํ า น ว ณ แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น  ช ว ย ใ ห นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ ม โ น ทั ศ น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
มีความคิดรวบยอด มีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน (ประวิตร  ชูศิลป. 2524 : 18)  

การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learn) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนคิด
หาขอมูลของคํ าตอบตามตองการในแตละ ข้ัน และสามารถแกปญหาไดอย างเปนระบบ ประกอบดวย  
4 ข้ันตอน คือ 1) K (What we know) เรารูอะไรบางจากสิ่งท่ีเรียนหรือโจทยบอกอะไรบาง 2) W (What we want to 
know) เราตองการรู อะไรหรือโจทยตองการทราบอะไร 3) D (What we do to find out) เรามีวิธีการอยางไรเพ่ือหา
คําตอบในสิ่งท่ีตนเองตองการรูหรือตามสิ่งท่ีโจทยตองการทราบ และ 4) L (What we learned) เราเรียนรูสาระความรู
อะไร หรือคําตอบท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 3 (D) (วัชรา เลาเรียนดี, 2554) โดยเทคนิคน้ีจะชวยพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนเน่ืองจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับข้ันตอน และเปน วิธีท่ีเหมาะสม
สําหรับโจทยปญหา เพ่ือพัฒนาการอานโจทยและวิเคราะหโจทยได ทําใหนักเรียนไดเขาใจหลักการ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรไดดีข้ึน อันจะสงผลใหผลการเรียนดีข้ึน 

จากการศึกษาความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) และการนําเทคนิค KWDL 
มาใชในการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความกาวหนาทางการเรียนแบบปกต ิ
รายวิชาเคมี 2 เรื่อง สูตรเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรตน      

 

  ตัวแปรตาม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี 

2. เ พ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL รายวิชาเคมี 2 

เรื่อง สูตรเคมี มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL รายวิชาเคมี 2 
เรื่อง สูตรเคมี มีความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางข้ึนไป 

 

การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
(5E) รวมกับเทคนิค KWDL 

ผลการเรยีนรูและความกาวหนาทางการเรียน
แบบปกติ ในรายวิชาเคมี 2 เรื่อง สูตรเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (One 

Group Pretest-Posttest Design)  ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จั งหวัดสงขลา  ภาคเรียน ท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน  280 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดมาจากการสุมแบบกลุม เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี จํานวน 2 
แผน รวมเปนเวลา 5 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สูตรเคมี แบบปรนัย จํานวน 10 ขอ  
3. ชุดการเรียนการสอน เรื่อง สูตรเคมี  ประกอบดวย 
    3.1  ใบความรูท่ี 1 เรื่อง กฎสัดสวนคงท่ี 
    3.2  ใบความรูท่ี 2 เรื่อง การคํานวณเก่ียวกับสูตรเคมี 
    3.3  ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง กฎสัดสวนคงท่ี 
    3.4  ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การคํานวณรอยละของธาตุ 
    3.5  ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การคํานวณเก่ียวกับสูตรเคมี 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. สํารวจและเลือกปญหาของการวิจัย 

2. ศึกษาเอกสารหลักสูตรและคูมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
เทคนิค KWDL การสรางเครื่องมือทางการวัดและประเมินผล และเน้ือหาความรู เรื่อง สูตรเคมี 
 3. สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมีจํานวน 
2 แผน ดังน้ี 
  - แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง กฎสัดสวนคงท่ี และการคํานวณรอยละของธาตุ 
  - แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การคํานวณเก่ียวกับสูตรเคมี 
 4. สรางชุดการเรียนการสอน  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สูตรเคมี  แบบปรนัย จํานวน 20 
ขอ 

5. นําแผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ และชุดการเรียนการสอน ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน  3 
ทาน เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนวิชาเคมี  และดานหลักสูตรและการสอน  ประเมินผลตรวจสอบ 
ความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองและความเปนไปไดระหวางจุดประสงคการเรียนรู (IOC) พบวา อยูระหวาง0.67-
1.00 

6. ปรับปรุง และแกไขแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ และชุดการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ 

7. นําแผนการจัดการเรียนรู  ชุดการเรียนการสอน และแบบทดสอบปรนัย จํานวน 10 ขอ ท่ีปรับปรุงแกไข
แลวไปใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือทําการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
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 1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง สูตรเคมี จํานวน 10 ขอ 
2. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 และ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL ตอเน่ืองกัน เปนเวลา 2 สัปดาห รวมเปนเวลา 5 ช่ัวโมง 
3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สูตรเคมี จํานวน 10 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาเฉลี่ย( ) คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) คาที (t-test dependent) ในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
สูตรเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 และคํานวณหาคาความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ(Normalized 
gain : <g>) ตามสูตร Hake (1998) โดยแบงเปน 3 ระดับคือ ความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติระดับต่ํา  (<g>นอย
กวาหรือเทากับ 0.3)  ความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติระดับปานกลาง (<g>มากกวา 0.30 แตนอยกวา 0.70) และ
ความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติระดับสูง (<g>มากกวาหรือเทากับ 0.7)  

ผลการวิจัย 
ผลการเรียนรูท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สูตรเคมี และคาความกาวหนา

ทางการเรียนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ไดผลการวิจัยดังน้ี  
1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 ท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี  

ตารางท่ี 1   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สูตรเคมี กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
    4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
     รวมกับเทคนิค KWDL  

การทดสอบ  รอยละ S.D. t sig 

กอนเรียน 3.65 36.5 1.99 
-11.061 .000* 

หลังเรียน 7.13 71.3 1.42 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค 
KWDL เรื่อง สูตรเคม ีจํานวน 40 คน มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน เทากับ 3.65 และหลังเรียน 
เทากับ 7.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังตารางท่ี 1 

2. ศึกษาระดับความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4/2 ท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี 

ผลการศึกษา พบวา นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบพบวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการ
เรียนแบบปกติเฉลี่ย <g> เทากับ 0.55 อยูในระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 1  ระดับคะแนนความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 ท่ีไดรับ 
  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคม ี

 จากภาพท่ี 1 เมื่อพิจารณาความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติรายบุคคล โดยเปรียบเทียบคะแนนสอบกอน
เรียนหลังเรียน อยูในชวง 0 – 1 โดยจัดระดับความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเปน 3 ระดับ คือ ระดับต่ํา 8 คน 
ระดับปานกลาง 24 คน และระดับสูง 8 คน 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง  
สูตรเคมี มีคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง  
สูตรเคมี มีความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

อภิปรายผล 
จากการท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71.3 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 
แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกปฏิบัต ิ
และสืบคนขอมูลความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษา ท่ีกลาววา การเรียนรูโดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูเปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหนักเรียนคนหาความจริงโดยการแสวงหาความรู ใหนักเรียนฝกคดิหา
เหตุผลลงมือปฏิบัติ สํารวจตรวจสอบ สรางความรูดวยตนเอง ความรูท่ีไดจะคงทนถาวรอยูใน ความทรงจําระยะยาว ทํา
ใหมีการพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา นักเรียนฉลาดยิ่งข้ึนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค อีกท้ังยังชวยใหจดจําความรู
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ไดนานข้ึนและสามารถถายโยงความรูได (พิมพันธ เดชะคุปต. 2545) โดยงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมุงเนนใหนักเรียนไดทํา
โจทยแบบฝกหัดดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนมีความรูท่ีคงทนถาวร สอดคลองกับงานวิจัยของพุทธิพงษ ศุภมัสดุอังกูร 
(2559) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (5E) ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นอกจากการจัดการเรียนรูในรูปแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) แลวยังมีเทคนิค KWDLรวมดวย ซึ่งเทคนิค 
KWDLน้ีจะมีสวนชวยใหนักเรียนมีทักษะในการคํานวณ โดยเนนใหผูเรียนไดคิดหาขอมูลของคําตอบในแตละข้ัน เปนวิธี
ท่ีเหมาะสมสําหรับโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิต ผอมเซงและคณะ (2557).  ท่ีไดศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และสอดคลองกับแนวคิดของสมศักดิ์ ภูวิภา
ดาวรรธน (2553) ท่ีกลาวเก่ียวกับ KWDL วาเปนเทคนิคท่ีมีแนวทางในการเขียนอยางเปนข้ันตอน เปนการพัฒนาทักษะ 
การเขียน ทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียนสรุป และนําเสนอ และเทคนิค KWDL ไดนํามาประยุกตใชในการสอนแก
โจทย ปญหาทางคณิตศาสตร ซึง่เรื่องแสง เปนเรื่องท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับโจทยปญหาวิทยาศาสตร และเปนเรื่องท่ี
ตองอาศัยความรูความเขาใจในเน้ือหาและหลักการทางวิทยาศาสตรรวมดวย จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ชวยพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชวยใหนักเรียนเขาใจมโน
ทัศนทางวิทยาศาสตร คือ มีความคิดรวบยอด มีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน  

จากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ยังพบวานักเรียนมีระดับความกาวหนาทางการ
เรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (<g> = 0.55) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 แสดงวา 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความเขาใจเน้ือหา เรื่อง 
สูตรเคมี มากข้ึนในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพัทธมน วิริยะธรรม (2561) ไดศึกษาพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ ในการแกโจทยปญหา เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัย พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีพัฒนาการอยูในระดับสูง เฉลี่ยรอยละ 53.93 และความสามารถในการแกโจทยปญหา มี
พัฒนาการอยูในระดับสูง เฉลี่ยรอยละ 59.09  

ขอเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5 ข้ัน (5E)  รวมกับเทคนิค KWDL สามารถนําไปปรบัใชกับ

เน้ือหาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีการคาํนวณ เชน เรื่อง ความสัมพันธระหวางโมล มวล และปรมิาตรของแกส  ความเขมขนของ
สารละลาย  

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5 ข้ัน (5E)  สามารถนําไปใชรวมกับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ได
ตามความเหมาะสม เน่ืองจากเปนรูปแบบการสอนท่ียืดหยุน สามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมตาง ๆ เขาไปไดตามความ
เหมาะสมของนักเรียน 

3. ควรมีการทดสอบความคงทนของความรูหลังจากไดจัดการเรียนรูไปแลว เพ่ือตรวจสอบความเขาใจใน
เน้ือหา 
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ชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยทําการวัดผลการทดลอง 2 ระยะ คือ กอนการทดลอง หลัง
การทดลอง 8 สัปดาห โดยการใชชุดการสอนคีตะมวยไทย กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาท่ีมีสรรถภาพทางกายท่ีต่ํา จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับเด็กไทย 7-18 ป ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. จํานวน 1 รายการ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

โดยใชคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และ T-test ในการอธิบายระดับสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ

เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ ระหวางกอนการใชชุดการสอน  คีตะมวยไทยและหลังการใชชุดการสอน 
คีตะมวยไทย 8 สัปดาห พบวา กลุมเปาหมายท่ีไดรับการฝกชุดคีตะมวยไทย มีคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และความแตกตางคาเฉลี่ย T-test หลังการฝกสูงกวากอนการฝก สงผลใหชุดการสอนคีตะมวยไทยสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

Abstract 
The purpose of this research were to study the effects of keetamuaythai’s teaching program 

to physical fitness of Matthayom Suksa 2 students at Mahavajiravudh School ,Songkhla province. 
Measurement two periods before and after applying keetamuaythai teaching program for 8 weeks. 
The sample comprised of fifteen low physical fitness Matthayom Suksa 2 students at 
Mahavajiravudh School ,Songkhla province. Research instruments included 1) one of test and 
measurement health – related physical fitness 7 – 18 years old children of Thai health promotion 
foundation. Analyzed data by SPSS program use mean, standard deviation and t-test to describe in 
level of health – related physical fitness. To compare health – related physical fitness between 
before and after applying keetamuaythai’s teaching program 8 weeks the found after target group 
received practice with keetamuaythai’s teaching program have higher mean, standard deviation and  

 
 
 
 

1นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2อาจารย ดร. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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difference mean t-test than before practice with keetamuaythai’s teaching program affected to 
keetamuaythai’s teaching program can develop significantly higher in statistic of health – related 
physical fitness of Matthayom Suksa 2 students at Mahavajiravudh School ,Songkhla province at the 
.05 level. 

 
  

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งเรียกวา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบงออกเปน 4 ชวงช้ันตามระดับพัฒนาการของผูเรียนและไดแบงกลุมสาระการเรียนรูเปน 8 กลุม กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิด การสรางปญญา รักการ
ออกกําลังกายและภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้ังน้ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสถานศึกษา
นําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษาน้ัน  สถานศึกษาตองนําโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปจัดทําเปน
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา  มีการเรียน ใน 2 ชวงช้ัน คือ  ชวงช้ันท่ี 3  ไดแก  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1–3 และชวงช้ันท่ี 4 ไดแก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4–6 โดยการเรียนการสอนพลศึกษาในชวงช้ันท่ี 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ไดมีการเปดสอนกีฬาคีตะมวยไทย ซึ่งเปนไปตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) 

ดวยเหตุท่ีพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย และสรางศักยภาพพ้ืนฐานในการคิดและ
การทํางานอยางสรางสรรค การเรียนการสอนพลศึกษาเนนทักษะทางดานกีฬาและสอนใหนักเรยีนปฏิบัติตามกฎ กติกา 
โดยพัฒนาความสามารถดานคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ คุณธรรมจริยธรรม การสรุปประเด็นรวมไปถึง
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายจากการเรียนรูทางพลศึกษา อีกท้ังจัดกิจกรรมท่ีฝกและสงเสริมดานการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  คุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) ดวยการนํากิจกรรมประกอบจังหวะเขา
มาชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผูเรียนสูงข้ึน จากท่ีผูเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ท่ีต่ํา จึงจําเปนท่ีจะตองแกท่ีตนเหต ุ

จากสภาพปญหาในปจจุบันพบวาการขาดการออกกําลังกายก็เปนอีกปญหาดานสุขภาพท่ีสําคัญอยางหน่ึง
สําหรับวัยเรียนท่ีอยูในชวงวัยรุน เพราะวัยเรียนท่ีอยูในชวงวัยวัยรุนเปนวัยท่ีกินมาก นอนมาก อาจเปนสาเหตุใหอวนได
งาย เน่ืองจากรางกายท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจากการไดรับอาหารเกินความตองการของรางกาย และการขาดการ
ออกกําลังกายจะนําไปสูภาวะอวนไดงาย (นิธินันท  ภูกาบนิ.2558) ผูวิจัยจึงสนใจในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ โดยใชชุดการสอนคีตะมวยไทย 

 คีตะมวยไทยเปนการอนุรักษมวยไทยอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยท่ีเปนกิจกรรมท่ีใชในการเรียนการ
สอนและเปนกิจกรรมอีกหน่ึงทางเลือกการออกกําลังกายอีกแบบหน่ึงซึ่งมีลักษณะ การเคลื่อนไหว ท้ังในรูปแบบการ
เคลื่อนท่ีและอยูกับโดยใชทาทางของมวยไทยท่ีประกอบจังหวะเพลงท่ีมีความสนุกสนาน โดยผูวิจัยไดนําความรูคีตะมวย
ไทยนํามากําหนดความหนัก ความสนุกสนาน และจัดระเบียบทาใหเหมาะสมตามข้ันตอน โดยใชทักษะมวยไทยรวมกับ
แมไมมวยไทยและลูกไมมวยไทยท่ีใช แขน ขา ลําตัว ในการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งเปน    
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ประโยชนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาได 
ดังน้ันผูวิจัยสนใจศึกษาชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาชุดการสอนคีตะมวยไทยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา              
 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการใชชุดการสอนคตีะมวยไทย ท่ีมผีลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝกท่ีใชชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ทําการปฐมนิเทศ โดยการปฐมนิเทศเพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของการวิจัย ชุดการสอนคี

ตะมวยไทย ขอปฏิบัติสําหรับกลุมทดลอง และขอความรวมมือปฏิบัติตนไปตามวิธีท่ีกําหนด 
2. ใหกลุมทดลองทําการฝกตามชุดการสอนคีตะมวยไทย ดังน้ี 

 กลุมทดลองจํานวน 15 คน ฝกดวยฝกดวยชุดคีตะมวยไทย 3 วัน/สัปดาห ระยะเวลาท่ีใชในการฝก 
8 สัปดาห ใชเวลาในการฝกวันละ 1.30 ช่ัวโมง คือวันจันทร วันพุธ วันศุกรเวลา16.00 -17.30 น. 

3. ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับเด็กไทย 7-18 ป ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ สสส. กอนเขารับการฝก ( Pre Test)  และ ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 (Post Test) ผูวิจัย
ควบคุมการทดลองและเก็บคะแนนท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตัวเอง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใชชุดการสอนคีตะมวยไทย  
1.1. ชุดการสอนคีตะมวยไทย นํามาจาก ชุดการสอนคีตะมวยไทยของ นางสาวนิธินันท ภูกาบนิ 

(วิทยานิพนธ: 2558) 
2. เครื่องมือท่ีใชทดสอบของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

จํานวน 5 รายการการทดสอบ ประกอบดวยรายการการทดสอบดังน้ี 
2.1. การทดสอบดัชนีมวลกาย 

ตัวแปรตน 
ชุดการสอนคีตะมวยไทย 

 

ตัวแปรตาม 
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหา
วชิราวุธจังหวัดสงขลา 
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2.2. การทดสอบดันพ้ืน 30 วินาที 
2.3. การทดสอบลุกน่ัง 60 วินาที 
2.4. การทดสอบน่ังงอตัวไปขางหนา 
2.5. การทดสอบว่ิงออมหลัก 

ตารางแสดงเกณฑรายการทดสอบสมรรถภาพ 
รายการทดสอบ ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ดัชนีมวลกาย 12.96 ลงมา 12.97-17.67 17.68-22.38 22.39-26.89 26.90 ข้ึนไป 

ลุกน่ัง 60 วินาที 19 ลงมา 20-30 31-41 42-52 53 ข้ึนไป 

ดันพ้ืน 30 วินาที 15 ลงมา 16-22 23-29 30-36 37 ข้ึนไป 

น่ังงอตัวไปขางหนา 4 ลงมา 5-7 8-10 11-13 14 ข้ึนไป 

ว่ิงออมหลัก 21.72 ข้ึนไป 19.53-21.71 17.34-19.52 15.15-17.33 15.14 ลงมา 

 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีท่ีจะใชในการวิจัย 
2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ และแบบฝก เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(2.1)สถานท่ี ไดแก สนามฟุตซอลโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 
(2.2)อุปกรณ  เบาะยิมนาสติก,นกหวีดใหสัญญาณ,นาฬิกาจับเวลา,เครื่องเสียง 

3. ผูวิจัยควบคุมการทดลอง และเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการทดสอบ pre test และ post test 
4. ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายระหวางวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561– 26 กรกฎาคม 2561 
 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) ชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมผีลตอ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาของกลุมเปาหมาย  

รายการทดสอบ N  กอนการฝก SD กอนการฝก  หลังการฝก SD หลังการฝก 

ดัชนีมวลกาย 15 20.85 21.98 19.94 22.15 

ลุกน่ัง 60 วินาที 15 19.93 24.50 30.27 41.50 
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จากตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ของชุดการสอนคีตะมวยไทย

กอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ของกลุมเปาหมาย รายการการทดสอบดัชนีมวลกาย การทดสอบลุกน่ัง 60 วินาที การทดสอบดันพ้ืน 30 
วินาที การทดสอบน่ังงอตัวไปขางหนา และการทดสอบว่ิงออมหลัก  พบวาคาเฉลี่ย( )กอนการฝก 20.85, 19.93, 

10.93, -1.33, และ16.86 ตามลําดับ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)กอนการฝก 21.98, 24.50, 5.35, 45.95,และ 
2.10 ตามลําดับ หลังการฝกมีคาเฉลี่ย( ) 19.94, 30.27, 19.87, 3.80, และ14.97 ตามลําดับ คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.)หลังการฝก 22.15, 41.50, 20.12, 32.89, และ 3.33 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 2 รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของชุดการสอน 

คีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมผีลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมหา
วชิราวุธ จังหวัดสงขลาของกลุมเปาหมาย  
 
รายการทดสอบ N  กอนการฝก SD กอนการฝก  หลังการฝก SD หลังการฝก t-test .sig 

ดัชนีมวลกาย 15 20.85 21.98 19.94 22.15 8.96 .000 

ลุกน่ัง 60 วินาที 15 19.93 24.50 30.27 41.50 9.34 .000 

ดันพ้ืน 30 วินาที 15 10.93 5.35 19.87 20.12 8.08 .000 

น่ังงอตัวไปขางหนา 15 -1.33 45.95 3.80 32.89 9.96 .000 

ว่ิงออมหลัก 15 16.86 2.10 14.97 3.33 5.22 .000 

จากตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ของกลุมเปาหมาย รายการการทดสอบดัชนีมวลกาย การทดสอบลุกน่ัง 60 วินาที 
การทดสอบดันพ้ืน 30 วินาที การทดสอบน่ังงอตัวไปขางหนา และการทดสอบว่ิงออมหลัก  พบวาคาเฉลี่ย( )กอนการ

ฝก 20.85, 19.93, 10.93, -1.33, และ16.86 ตามลําดับ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)กอนการฝก 21.98, 24.50, 
5.35, 45.95,และ 2.10 ตามลําดับ หลังการฝกมีคาเฉลี่ย( ) 19.94, 30.27, 19.87, 3.80, และ14.97 ตามลําดับ คา

ดันพ้ืน 30 วินาที 15 10.93 5.35 19.87 20.12 

น่ังงอตัวไปขางหนา 15 -1.33 45.95 3.80 32.89 

ว่ิงออมหลัก 15 16.86 2.10 14.97 3.33 
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)หลังการฝก 22.15, 41.50, 20.12, 32.89, และ 3.33 ตามลําดับ และมีคา t-test เทากับ 
8.96, 9.34, 8.08, 9.96, และ 5.22 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ดัชนีมวลกาย  
จากการวิเคราะหชุดคีตะมวยไทย คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ของกลุมเปาหมายรายดานการทดสอบดัชนีมวลกาย พบวา กอนการฝกคาเฉลี่ย 
20.85 หลังการฝกคาเฉลี่ย มีคา 19.94 และผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย T-test พบวามีคา 8.964 พบวา
คาเฉลี่ยหลังการฝกมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยกอนการฝก สรุปไดวา ชุดการสอนคีตะมวยไทย สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพ รายดานองประกอบของรางกายท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ตอนท่ี 2 ลุกน่ัง 60 วินาที 

จากการวิเคราะหชุดคีตะมวยไทย คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รายดานรายการการทดสอบลุกน่ัง 60 วินาที พบวากอนการฝกคาเฉลี่ย มีคา 
19.93 หลังการฝกคาเฉลี่ย มีคา 30.27 และผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย T-test พบวามีคา 9.335 พบวา
คาเฉลี่ยหลังการฝกมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการฝก สรุปไดวา ชุดการสอนคีตะมวยไทย สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพ รายดานความแข็งแรงของกลามเน้ือท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหา
วชิราวุธ จังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ตอนท่ี 3 ดันพ้ืน 30 วินาที 

จากการวิเคราะหชุดคีตะมวยไทย คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รายดานรายการการทดสอบดันพ้ืน 30 วินาที พบวากอนการฝกคาเฉลี่ย มีคา 
10.93 หลังการฝกคาเฉลี่ย มีคา 19.87 และผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย T-test พบวามีคา 8.076 พบวา
คาเฉลี่ยหลังการฝกมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการฝก สรุปไดวา ชุดการสอนคีตะมวยไทย สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพ รายดานความอดทนของกลามเน้ือท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ตอนท่ี 4 น่ังงอตัวไปขางหนา 

จากการวิเคราะหชุดคีตะมวยไทย คาเฉลี่ย ( สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รายดานรายการการทดสอบน่ังงอตัวไปขางหนา พบวากอนการฝกคาเฉลี่ย มีคา -
1.33 หลังการฝกคาเฉลี่ย มีคา 3.80 และผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย T-test พบวามีคา 9.964 พบวาคาเฉลี่ย
หลังการฝกมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการฝก สรุปไดวา ชุดการสอนคีตะมวยไทย สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพ รายดานความออนตัวท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ตอนท่ี 5 ว่ิงออมหลัก 
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จากการวิเคราะหชุดคีตะมวยไทย คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของชุดการสอนคีตะมวยไทยกอนการฝกและหลังการฝก ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลารายดานรายการการทดสอบว่ิงออมหลัก พบวากอนการฝกคาเฉลี่ย มีคา 16.86 
หลังการฝกคาเฉลี่ย มีคา 14.97 และผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย T-test พบวามีคา 5.219 พบวาคาเฉลี่ยหลัง
การฝกมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการฝก สรุปไดวา ชุดการสอนคีตะมวยไทย สงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ รายดานความอดทนของระบบหายใจและไหลเลือดท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหา
วชิราวุธ จังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

อภิปรายผล 
จากศึกษาผลการใชชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะหท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดย  
1)ดานองคประกอบของรางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา กอนไดรับชุดการ
สอนคีตะมวยไทยมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑสูง หลังไดรับชุดการสอนคีตะมวยไทยแลวมีคาดัชนีมวลกายคงท่ีอยูใน
เกณฑสูง (สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพดานองคประกอบของรางกายลดลง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2)ดานความอดทนของกลามเน้ือ กอนไดรับชุดการสอนคีตะมวยไทยมีคาความอดทนของกลามเน้ืออยูในเกณฑต่ํามาก 
เมื่อไดรับชุดการสอนคีตะมวยไทยมีคาความอดทนของกลามเน้ือสูงข้ึนอยูในเกณฑปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  3)ความแข็งแรงของกลามเน้ือ กอนไดรับชุดการสอน 
คีตะมวยไทยมีคาความแข็งแรงของกลามเน้ืออยูในเกณฑต่ํามาก เมื่อไดรับชุดการสอนคีตะมวยไทยมีคาความแข็งแรง
ของกลามเน้ือเพ่ิมข้ึนอยูในเกณฑสูง อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4)ความออนตัว กอนไดรับชุดการสอนคี
ตะมวยไทยมีคาความออนตัวอยูในเกณฑต่ํามาก เมื่อไดรับชุดการสอนคีตะมวยไทยมีคาความออนตัวคงท่ีอยูในเกณฑต่ํา
มาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  5) ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด กอนไดรับชุดการสอนคี
ตะมวยไทยมีคาความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดอยูในเกณฑปานกลาง หลังไดรับชุดการสอนคีตะมวย
ไทยมีคาความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดสูงข้ึนอยูในเกณฑสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับ (โกเมศ อภัยวงศ  2555) คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3  โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  รายการลุก-น่ัง  60 วินาที ดัน
พ้ืน 30 วินาที น่ังงอตัวไปขางหนา และว่ิงออมหลัก กอนและหลังการฝกการออกกําลังกายแบบมวยไทยแอโรบิค
แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ (กรมพลศึกษา.2555 :) ท่ีกลาววา สมรรถภาพ
ทางกายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพเปนสมรรถภาพท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสุขภาพและเพ่ิมความสามารถในการทํางานของ
รางกาย ซึ่งมีสวนชวยในการลดปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคตาง ไดเชน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคปวดหลัง ตลอดจนปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการขาดการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับ (นําโชค บัวดวง.2556) ได
กลาววา การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพท่ีสดช่ืนแจมใส ไดน้ันจะตองเปนบุคคลท่ีมีรางกายแข็งแรงสมบูรณดวยสมรรถภาพท่ีดี 
เมื่อรวมเขากับการมีสุขภาพจิตท่ีปกติมีการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายท่ีเปนปกติ ตลอดจนทรรศนะของบุคคล
ทางดานคุณธรรมหรือศีลธรรมอันดีงาม จะเปนผลรวมใหตัวบุคคลน้ันเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงปรารถนาของ
สังคมและประเทศชาต ิสรุปจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบผลการใชชุดการสอนคีตะมวยไทย
น้ันพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา มีสมรรถภาพทางกายท่ีสูงข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี ชุดการสอนคีตะมวยไทย สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และ

สามารถนําไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือทักษะกีฬาคีตะมวยไทยได หรือประยุกตใชในโปรแกรมฝกตางๆได 
2. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชเปาหมาย คอื นักเรียน อายุ 14 ป นอกจากน้ี ในชวงอายุอ่ืนๆ ยังไมไดมีการ

ทําการศึกษา ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาท่ีใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนในชวงอายุอ่ืนๆ เชน 16-18 ป 
เปนตน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการศึกษา 
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ผลของการติดคิเนสิโอเทปบนกลามเนื้อหัวไหลท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตุบาสเกตบอล

ระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

THE EFFECT OF SHOULDER TAPING ON LONG DISTANCE BASKETBALL SHOOTING 

RANGE ACCURACY IN YOUTHS BASKETBALL ATHLETE OF NAVAMINDHARAJUDIS 

THAKSIN SCHOOL 

ผูวิจัย  ธัญญรัตน  วรรณบุรี1                                                      Thunyarat wanburi1 

 ภิญโญ      โชติรัตน2             Pinyo Chotirat2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการติดคิเนสิโอเทปบนหัวไหลท่ีมีตอความแมนยํา

ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมิน     

ทราชูทิศ ทักษิณ จํานวน 12 คน ทําการสุม เขากลุม (Random Assignment)  เปนกลุมควบคุม จํานวน 6 คน และ

กลุมทดลอง จํานวน 6 คนทําการทดสอบกอนและหลังติดคิเนสิโอเทปบนกลามเน้ือเดลทอยด ทดสอบความแมนยําการ

ยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลจํานวน 3 มุม ไดแก มุม 10 องศา มุม 50 องศาและมุม 90 องศา เปรียบเทียบความ

แมนยํากอนติดเทปและหลังตดิเทป ทดสอบความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลดวยแบบทดสอบความแมนยําใน

การยิงประตูบาสเกตบอลกอนและหลังทดลอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการหาคามัธยฐาน (Median) ของความ

แมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอล ทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบแมน-วิทนียยู โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตขณะติดเทปของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพบวากลุมทดลองมีความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลไดสูงกวากลุมควบคุมท่ี มุม 10 

องศา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนมุม 50 องศาและมุม 90 องศา พบวา ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็

ตามนักกีฬาบาสเกตบอลท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลไดดีข้ึนหลังจาก   

ติดคิเนสิโอเทป 

คําสําคัญ :คิเนสิโอเทป,การยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล 
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Abstract 

This research aims to study and compare the effect of kinesio tape on shoulder muscles 

that on the accuracy of lengthy distance basketball shooting of the sample that using it in the 

research as 12 male basketball players. Random Assignment, forming into groups; 6 students of 

control group and 6 experimental groups. Having pre and posttest using kinesio tape on  Deltoid 

muscle. Tested long-range basketball shooting accuracy 3 corner, aforesaid; 10 degree angle, 50 

degree angle and 90 degree angle. Compared the accuracy before and after using tape. Tested the 

accuracy of basketball shooting with precision test of basketball shooting pre and posttest. 

Statistical analysis by valuation median of precision Basketball Shooting. Hypothesis testing by 

Mann-Whitney U test statistics set the statistical significance level was set at 0.05. 

The research found that, the accuracy of basketball shooting during the test group was 

higher than that of the control group, having the statistical significance was 0.05. And found that 

remote firing accuracy is higher than control group 10 degree angle having the statistical significance 

was 0.05. As for 50 degree angle and 90 degree angle found that there are no differences. However, 

both basketball experimental team and control team were more accurate in shooting basketball 

after using the kinesio tape.  

Kerwords: kinesio tape, Basketball shooting distance 

บทนํา 

บาสเกตบอล เปนกีฬาประเภททีมท่ีตองใชความสัมพันธของผูเลนในทีม (Team work) และความรวดเร็วของ
เกม (Speed game) เพ่ือกําหนด กลยุทธในการแขงขัน รวมถึงทักษะท่ีหลากหลายซึ่งเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวของ
นักกีฬา อาทิ การยิงประตูระยะใกล การยิงประตูระยะไกล การเลี้ยงบอล การครอบครองบอลซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ัน
เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยเสริมใหกลยุทธการเลนของทีมใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลในการแขงขัน
ข้ึนอยูกับการทําแตมจากการยิงประตูโดยเฉพาะในการยิงประตูระยะไกล ท่ีตองใชความชํานาญและความแข็งแรง ใน
การสงบอลเขาสูหวงทําใหนักกีฬาสามารถยิงประตูระยะไกลไดเปนอยางดี จะชวยใหเกมการแขงขันมีโอกาสควาชัยชนะ
ไดสูงข้ึน 

การยิงประตูระยะไกลเปนทักษะท่ีตองใชอาทิประกอบการสอนกลไกลหลายดาน อาทิ การทรงตัว ความเร็ว 
ความแข็งแรง พลัง เมื่อเราจําแนกจังหวะในการยิงประตูจะแบงได 3จังหวะคือ จังหวะจับบอลและยืนเตรียม จังหวะยก
บอลข้ึนเหนือศีรษะ และสุดทายจังหวะปลอยบอล ซึ่งในจังหวะปลอยบอลเปนจังหวะสําคัญท่ีบอลจะถูกปลอยออกจาก
มือผูเลน โดยในจังหวะดังกลาวหากผูเลนมีความแข็งแรงของกลามเน้ือในชวงแขนทอนบนจะสงผลใหการยิงประตู
ระยะไกลทําไดดีข้ึนซึ่งกลามเน้ือสวนหัวไหลและแขน (Muscle of the upper limb) ท่ีชวยในการทํางานของหัวไหล
และแขนท่ีสําคัญ คือ (Deltoid) เปนกลามเน้ือคลายขนนกหลาย ๆ อันมารวมกันเปนมัดใหญหนารูปสามเหลี่ยมจุดเกาะ
อยูท่ีไหปลารา และกระดูกสะบัก แลวไปเกาะท่ีตอนกลางของกระดูกตนแขน ทําหนาท่ียกไหลและยกตนแขน เปนสวนท่ี
บงบอกลักษณะเพศชายไดอยางชัดเจน (Supraspinatus) เริ่มเกาะจากกระดูกสะบักไปยังกระดูกตนแขน ทําหนาท่ีชวย
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กลามเน้ือ Deltoid ในการยก หรือกางแขน (Infraspinatus) เริ่มเกาะจากกระดูกสะบักไปยังกระดูกตนแขน ทําหนาท่ี
หมุนตนแขนออกดานนอก และดึงแขนไปดานหลัง(Teres minor และ Teres major) เกาะท่ีกระดูกสะบัก แลวมาเกาะ
ท่ีกระดูกตนแขนโดย Teres minor ทําหนาท่ีหมุนแขนออกดานนอก Teres major ทําหนาท่ีหมุนแขนเขาดานใน 
(Subscapularis) มีจุดเกาะท่ีกระดูกสะบักและกระดูกตนแขน ทําหนาท่ีหมุนตนแขนเขาดานใน 

ลักษณะของการยืนยิงประตูบาสเกตบอลในระยะไกล แขนเปนสวนสําคัญในการออกแรงท่ีจะโยนลูกบอล
ออกไปยังหวงบาสเกตบอล ผูศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการนํา Kinesiology Tape (ไคนิซิโอ เทป) หรือ เทป
ยืดหยุนสําหรับการรักษาทางกายภาพ ประโยชนท่ีโดดเดนของเทปน้ี เช่ือวา เปนการชวยยึดหรือยืดกลามเน้ือ โดยปรับ
ความตึงและทิศทางการติด รวมถึงคอยกระตุนสัญญาณสัมผัสของระบบประสาท ทําใหบริเวณท่ีติดเทปเคลื่อนไหวอยาง
มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เมื่อเกิดอาการตึงหรือกลามเน้ืออักเสบ Kinesiology Tape จะทําใหเกิดการยกข้ึนของ
ผิวหนัง เพ่ือสรางชองวางสําหรับการไหลเวียนของนํ้าเหลืองและเลือด ทําใหเกิดการไหลเวียนของนํ้าเหลืองและเลือดดี
ข้ึน สงผลใหความเมื่อยลาของกลามเน้ือลดลง ดวยเหตุดังกลาว จากการเปนผูฝกสอนนักกีฬาบาสเกตบอลพบวา 
นักกีฬาบาสเกตบอลขาดความแข็งแรงของกลามเน้ือหัวไหลผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการติดคิเนสิโอเทปท่ีบริเวณ
หัวไหลท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือและใหเกิดความแมนยําขณะติดเทปแลวทําการยิงประตู
บาสเกตบอลระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลจากการติด คิเนสิโอเทปและไมติด คิเนสิโอเทปบริเวณหัวไหลท่ีมีตอความ
แมนยําในการยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

กลุมตัวอยางในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักกีฬาบาสเกตบอลชายป 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จํานวน 12 คน ทําการสุมแบงกลุม (Random Assignment) แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

กลุมละ 6 คน 

แบบแผนการวิจัย 

- การตดิคิเนสิโอเทป 

 - การไมตดิคิเนสิโอเทป 
 

- ความแมนยําในการยิงประตู

ระยะไกล 
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 การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการทดลอง Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  

(ดร.ไพศาล วรคํา) 

 

การสุม กลุม ทดสอบกอน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 

 

R 

E O1 X O2 

C O1 - O2 

 
สัญลักษณ 
 E-group      =     กลุมทดลอง (Experimental Group)  
 C-group      =     กลุมควบคุม (Control Group)            
 X                =    การจัดกระทําตามวิธีทดลอง หรือโปรแกรมทดลอง (Treatment)  
 O1              =    การวัดผลกอนการทดลอง (Pretest Observation)  

 O2              =    การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. คิเนสิโอเทป ขนาด 5cmx5m 2 Roll 

2. วิธีการทดสอบยิงประตรูะยะไกล โดยทําการวัดระยะหางจากจดุก่ึงกลางหวงประตู 6.25 เมตร ของอาจารย ณัฐ

กร หงสเจริญกุล พ.ศ.2555 ภาคผนวกหนา 6-9 

3. แบบบันทึกขอมูลการทดสอบ 

4. ลูกบาสเกตบอล  Mikasa เบอร 7  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เตรียมสถานท่ีสําหรับการทดสอบโดยวัดระยะมุม 10 องศา 50 องศาและมมุ 90 องศา โดย 

ระยะหางจากจุดก่ึงกลางหวงประตู 6.25 เมตร 

2. กอนทําการทดสอบใหนักกีฬาอบอุนรางกายเปนเวลา 10 นาทีแลวใหนักกีฬาท่ีเปนกลุมตัวอยางได 

ฝกซอมยิงประตูระยะไกลได 2ลูกจากน้ันจึงเริ่มทําการทดสอบ  

3. ผูเขาทดสอบเริม่การทดสอบ (Pre-test) โดยกลุมทดลองเริม่การทดสอบกอนแลวบันทึกผล จากน้ัน 

กลุมทดลองทําการเช็ดหัวไหลและติดคิเนสิโอเทปแลวรอทดสอบรอบตอไป 

4. ทําการทดสอบ (post-test) ท้ัง 2กลุม แตกลุมทดลองติดคิเนสิโอเทปท่ีบริเวณหัวไหลแลวทําการ 

ทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล กลุมควบคุมทําการทดสอบยิงประตูบาสเกตบอลปกติโดยไมติดคเินสโิอเทป จากน้ัน

บันทึกผลการทดสอบ 

การวิเคราะหขอมูล  
นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมวิเคราะหทาง สถิติเพ่ือหาสถิติ

ตามลําดับตอไปน้ี  
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1. วิเคราะห คามัธยฐาน (Median) ของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลกอนติดคิ
เนสิโอเทปและหลังหลังติดคิเนสิโอเทป  

2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล ระหวางกลุมทดลอง
กับกลุมควบคุมและแยกในแตละองศาดวยสถิติทดสอบแมน- วิทนียยู (Mann -Whitney U - Test)  

 
 
 

ผลการวิเคราะหขอมลูนําเสนอดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คะแนนต่ําสดุ คะแนน

สูงสุด ท่ีไดจากการทดสอบยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลกลุมควบคุม และกลุมทดลองกอนการใชคิเนสโอ

เทปกับหลังการใชคิเนสิโอเทป 

การทดสอบ กลุมควบคุม (n=6) กลุมทดลอง (n=6) 

ทดสอบกอน ทดสอบหลัง ทดสอบกอน ทดสอบหลัง 

Mean 1.50 2.00 1.67 3.50 

SD. 0.84 0.63 1.21 0.84 

คะแนนต่ําสุด 1 1 1 3 

คะแนนสูงสดุ 3 3 4 5 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการเปรยีบเทียบคะแนนจากการยิงประตรูะยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลกอน

และหลังการใชคิเนสโิอเทปของกลุมทดลอง โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks test 

คะแนน Mean Rank Sum of Ranks Z Asymp. Sig.       

(1-tailed) 

กอน-หลังการทดลอง 3.90 19.50 -1.897b 0.029 

b. Based on negative ranks. 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวาภายหลังการใชคิเนสิโอเทปกลุมทดลองมีความแมนยําในการยิงประตรูะยะไกลสงูกวา

กอนใชคิเนสิโอเทป 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 

10 องศากอนการทดลองและหลังการทดลอง ระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง  
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กลุมตัวอยาง Mean Rank Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney U 

Z Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

กอนการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

7.50 

5.50 

 

45.00 

33.00 

 

12.00 

 

-1.477 

 

0.07 

หลังการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

9.00 

4.00 

 

54.00 

24.00 

 

3.00 

 

-2.739 

 

0.003 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวากอนการทดลองความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 10 องศาของกลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งภายหลังการใชคิเนสิโอเทปพบวาความแมนยําในการยิงประตู

ระยะไกลท่ีมุม 10 องศาของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05ดวยเชนกัน 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 

50 องศากอนการทดลองและหลังการทดลอง ระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง  

กลุมตัวอยาง Mean Rank Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney U 

Z Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

กอนการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

5.83 

7.17 

 

35.00 

43.00 

 

14.00 

 

-0.843 

 

0.199 

หลังการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

6.50 

6.50 

 

39.00 

39.00 

 

18.00 

 

-0.00 

 

0.50 

 
จากตารางเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมมุ 50 องศาของ

กอนการใชคิเนสิโอเทปกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งภายหลังการใชคิ

เนสิโอเทปพบวาความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมมุ 50 องศาของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมตางกันอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05ดวยเชนกัน 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 

90 องศากอนการทดลองและหลังการทดลอง ระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง  
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กลุมตัวอยาง Mean Rank Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney U 

Z Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

กอนการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

6.00 

7.00 

 

36.00 

42.00 

 

15.00 

 

-0.638 

 

0.26 

หลังการทดลอง 

  กลุมควบคุม 

  กลุมทดลอง 

 

7.00 

6.00 

 

42.00 

36.00 

 

15.00 

 

-0.561 

 

0.29 

 
จากตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมมุ 90 องศา

ของกอนการใชคิเนสิโอเทปกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งภายหลังการ

ใชคิเนสิโอเทปพบวาความแมนยําในการยิงประตรูะยะไกลท่ีมุม 90 องศาของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมตางกันอยาง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดวยเชนกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

      การศึกษาเรื่องผลผลของการติดคิเนสิโอเทปบริเวณหัวไหลท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอล

ระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลกอนและหลังการใชคิเนสิโอเทป

ของกลุมทดลอง พบวาภายหลังการใชคิเนสิโอเทปของกลุมทดลองมีความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลของนักกีฬา

บาสเกตบอล สูงกวากอนใชคิเนสิโอเทป 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลท่ีมุม 10 องศาของกลุมทดลอง 

ภายหลังการใชคิเนสิโอเทป พบวาความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 10 องศาของกลุมทดลอง สูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลท่ีมุม 50 องศาของกลุมทดลอง

กับกลุมควบคุม ภายหลังการใชคิเนสิโอเทปพบวาความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 50 องศาของกลุมทดลอง

กับกลุมควบคุมไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 90 องศาของกลุม

ทดลองกับกลุมควบคุม ภายหลังการใชคิเนสิโอเทปพบวาความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลท่ีมุม 90 องศาของกลุม

ทดลองกับกลุมควบคุมไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการทดสอบความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล ปรากฏวาคาเฉลี่ยของอันดับ

และผลรวมของอันดับความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลในกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลี่ยของอันดับและ

ผลรวมของอันดับความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุมควบคุมท่ีไมไดติดคิเนสิโอเทป และผลการ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบวากลุมทดลองมีความแมนยําในการ ยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลสูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ซึ่งสอดคลอง กับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การ

ติดคิเนสิโอเทป สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพนักกีฬาบาสเกตบอลใหมีความความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลสูง

กวาเมื่อเปรียบเทียบกับอีกกลุมท่ีไมติดคิเนสิโอเทปและใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชประโยชน  

จากผลการวิจัย ทําใหทราบวาการติด คิเนสิโอเทปมีผลทําใหการพัฒนาความแมนยําใน การยิงประตู

บาสเกตบอลสูงข้ึน และมุม 10 องศา มีความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มุม 50 

องศาและมุม 90 ตามลําดับ ในการฝกความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลสามารถนําคิเนสิโอเทปมาติดใหกับ

นักกีฬาได เพ่ืมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกลามเน้ือ ซึ่งจะสงผลให นักบาสเกตบอลสามารถพัฒนาความ

แมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลสูงกวา ดังน้ันการติดคิเนสิโอเทปนาจะเปนประโยชนใหกับ ผูฝกสอน ครูผูสอน 

นักกีฬาและผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชและเลือกรูปแบบการการติดเพ่ิมความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลไดอยาง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการติดในรูปแบบอ่ืนๆหรือตามกลุมกลามเน้ืออ่ืนๆ เพ่ือศึกษาแนวโนมของ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนวาจะคงท่ี เพ่ิมข้ึน หรือลดลง  

 2.ควรศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายในดานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญตอกีฬาบาสเกตบอล 
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1 

การพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่อง อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

Development of Concept by Using Inquiry Cycle (5E) and Mind Mapping on the 
Topic of Kingdom of life for Mathayomsuksa 6 Students 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่อง อาณาจักรสิ่งมีชีวิตโดยใชการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 39 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบบบันทึกหลังสอน และแบบ
ประเมินแผนท่ีความคิด  
 ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด สามารถพัฒนา               

ความคิดรวบยอดทางการเรียนนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4  ได 

โดยผลการประเมินดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ีอาน ไดรอยละ79.49 ดาน

ความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิด ไดรอยละ 82.16 ดานการใชภาษา ไดรอยละ 94.87  ดานรูปแบบ ไดรอยละ 

69.23 และดานภาพประกอบ ไดรอยละ 48.72 

คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E , แผนท่ีความคิด, ความคิดรวบยอด 

Abstract 

         The research aimed to develop the concept of Life Kingdom of Concept by using inquiry 

cycle (5E) integrated with mind mapping The target group was 39 students in mathayomsuksa 6/4, 

sciences and mathematics program Satree Thungsong School, Nakhon Si Thammarat by Purposive 

Sampling. The research instruments were  lesson plans, teaching recording from, Evaluation form. 
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 The findings were as follow Using Inquiry Cycle (5E) and Mind Mapping can develop the 

concept of learning in biology of Kingdom of life the Topic for Mathayomsuksa 6/4 Student,   The 

results of the evaluation, 79.49%, 82.16%, 94.87%, 69.23%, 48.72% of and main idea andthinking 

framework and Language and format and illustration. 

Keyword : Using Inquiry Cycle (5E), Mind Mapping, Conception Thinking 

บทนํา 

 ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน (concept) หมายถึง คําหรือกลุมคําท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมของความรู 
ขอเท็จจริง หรือการเกิดแนวคิดหรือเกิดความเขาใจตอเน่ืองเรื่องใดเรื่องหน่ึงในความคิด จากน้ันจัดกลุมตามคุณสมบัติท่ี
คลายกันเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจงายข้ึน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546) อาจกลาวไดวา ความคิดรวบยอดเปนกลุม
ของเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมท่ีมีลักษณะรวมกันอยู อาจเปนขอสรุปในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดไปก็ได (จักรพงษ 
แพทยหลักฟา, 2545) ความคิดรวบยอดเปนพ้ืนฐานทางความคิดท่ีจะนําไปสูการเรียนรู  สิ่งตางๆ ซึ่งสามารถสรุป
ประโยชนของความคิดรวบยอดได ดังน้ี (นาตยา ปลันธนานนท, 2542)  
 1. ชวยใหนักเรียนจัดระบบความรูไดอยางเปนระเบียบทําใหสามารถนําความรูออกมาใชไดงาย  
 2. ชวยในการฝกทักษะการสังเกต วิเคราะห การใชเหตุผล ในการคิดวิเคราะหองคประกอบ  
 3. ชวยกําหนดทิศทางในการคนหาและแกปญหาทําใหเราสามารถเรียนรูในข้ันสูงตอไปได 
 จากการสังเกตช้ันเรียนของผูวิจัยในวิชาชีววิทยาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
พบวานักเรียนไมสามารถท่ีจะจําหรือจัดระบบความรูได ทําใหผูเรียนขาดความคิดรวบยอดในเน้ือหาท่ีเรียน และเมื่อ
จัดการเรียนรูในครั้งตอไปนักเรียนจะไมสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได จึงเปนเหตุใหนักเรียนขาดความ
สนใจในการเรียน จึงสงผลใหไมชอบเรียนวิชาชีววิทยา เน่ืองดวยเน้ือหาในเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต       มีเน้ือหาท่ี
มีความหลากหลาย มีศัพทเฉพาะทางชีววิทยาเปนจํานวนมาก จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหตองมีการพัฒนานักเรียน
อยางเรงดวน เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
สอดรับกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) เปนรปูแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสืบสอบหาความรูไดพัฒนาข้ึนมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร ชาตรี 
เกิดธรรม (2545: 36) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูวา เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําใหคนพบความรู หรือแนวทาง
แกปญหาดวยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน การสรางความสนใจ 
(Engagement) การสํารวจและคนหา (Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) การขยายความรู 
(Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) จากลําดับข้ันตอนดังกลาวผูเรียนสามารถสรางความรูโดยผาน
กระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรือตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร แลวทดลอง
เพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหาคําตอบตามสมมติฐานน้ัน  
 แผนท่ีความคิดสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการเรียนการสอน
ชีววิทยาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะในการสอนเน้ือหาของ
ชีววิทยาน้ันมีความหลากหลาย อีกท้ังยังมีศัพทเฉพาะคอนขางเยอะกิจกรรมแผนท่ีความคิดน้ันสามารถชวยให ผูเรียนใช
เปนเครื่องมือในการชวยสรุปใจความสําคัญหรือยอเรื่องจากการอานเน้ือหาหรือจากการฟงเรื่องราวตางๆ 
 โทน่ี บูซาน (Tony Buzan, 1991) ไดใหคํานิยามวา แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปนเทคนิคท่ีใชในการ
จัดระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกันการจัดลําดับความสําคัญ  การใหนํ้าหนัก 
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การผูก การตอความคิดหรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบกอนท่ีจะสื่อออกมาใหผูอ่ืนเขาใจตามจุดมุงหมายของ
ผูเขียน โดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตางๆ เหลาน้ันเปนความคิดหลัก (Main Ideas) และจะใหความสําคัญ
กับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดยอย  โดยใชสี สัญลักษณ การสราง
ภาพ มิติชวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปนระบบระเบียบ มีเสนลากใหเห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ
และแจมแจงชัดเจน การนําแผนท่ีความคิดมาใชในการวางแผน ระดมสมอง และใชกระบวนการกลุมในการกระตุนและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการวางแผนศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และการสรางองคความรู ทําใหนักเรียนพบแนว
ทางการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาความรูตางๆ ตอไป 
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใช
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E)รวมกับแผนท่ีความคิดในการจัดการเรียนการสอน  เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสตรีทุงสง ซึ่งกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มท่ี เน่ืองจากผูเรียนเปน
ผูปฏิบัติงานดวยตนเองเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการสรุป
ความคิด จากน้ันสรางเปนองคความรูดวยตัวของผูเรียนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  กลุมเปาหมาย  

 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรีทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนหองเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากนักเรียน   หองน้ีมีระดับ
ความสามารถท่ีแตกตางกัน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
จํานวน 5 แผนการเรียนรู รวม 14 ช่ัวโมง โดยจะนําแผนท่ีความคิดเขาไปอยูในข้ันขยายความรู 
           2.2 แบบประเมินแผนท่ีความคิด ซึ่งมีการประเมิน 5 ดาน (คะแนนเต็มดานละ 4 คะแนน) คือดานการระบุ
ใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ีอาน ดานความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิด ดานการ
ใชภาษา และดานภาพประกอบ การผานประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
           2.3 แบบบันทึกหลังสอน เปนบันทึกของผูวิจัยท่ีบันทึกเก่ียวกับเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ช้ันเรียนในช่ัวโมงการสอน สิ่งท่ีไดเรียนรูกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 
3. ขั้นตอนดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 ช้ีแจงใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสตรีทุงสง ใหเขาใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด บทบาทของผูเรียน เปาหมายของการเรียนจุดประสงคของการ

เรียน และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
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 3.2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด

เพ่ือใชในการพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผูวิจัยปฏิบัติการสอนดวยตนเองกับกลุมเปาหมาย 

จํานวน 5 แผนการเรียนรู รวม 14 ช่ัวโมง โดยในระหวางดําเนินการเรียนการสอนจะใหนักเรียนสรางช้ินงานแผนท่ี

ความคิดในแตละแผนการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนครั้งน้ัน ๆ 

 3.3 ในระหวางการจัดการเรียนรูน้ัน ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพของนักเรียน จากช้ินงาน  แผนท่ี

ความคิด บันทึกหลังการสอนของผูวิจัย และแบบประเมินแผนท่ีความคิด 

 3.4 หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ี

ความคิดแตละวงจรนักเรียนทุกคนตองทําแผนท่ีความคิด โดยทําเปนรายบุคคล  

 ซึ่งวงจรท่ี 1 จะมีการประเมินแผนท่ีความคิดโดยการใหเพ่ือนประเมินเพ่ือน และนําเอาคําแนะนําจากเพ่ือนไป

พัฒนาตอในวงจรตอไป วงจรท่ี 2 จะมีการประเมินแผนท่ีความคิดโดยการใหนักเรียนประเมินตนเอง และนําเอา

ขอผิดพลาดท่ีตนเองคิดไปพัฒนาตอในวงจรตอไป วงจรท่ี 3 จะมีการประเมินแผนท่ีความคิดโดยการท่ีครู   จะประเมิน

และสะทอนใหนักเรียนเอง และนักเรียนนําเอาคําแนะนําจากครูไปพัฒนาตอในวงจรตอไปซึ่งเปน   วงจรสุดทาย วงจรท่ี 

4 จะมีการประเมินแผนท่ีความคิดโดยครูผูสอนโดยจุดประสงคของการทําแผนท่ีความคิดทายวงจร คือ เพ่ือใหนักเรียน

แตละคนมีความคิดรวบยอดในเน้ือหาท่ีเรียน 

 3.5 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูครบวงจร ผูวิจัยจะนําแผนท่ีความคิดของนักเรียนแตละคนมาหาคารอยละ

และวิเคราะหแบบอุปนัย เพ่ือใชเปนขอมูลในวิเคราะหผลขอมูลการพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน 

 

ผลการวิจัย

 
 ภาพท่ี 1 การศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูล  ท่ี

สนับสนุนเรื่องท่ีอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดย

ใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด 

 จากภาพท่ี 1 พบวา การพัฒนาความคิดรวบยอดดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูล ท่ี

สนับสนุนเรื่องท่ีอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา    มี

นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน (ตั้งแตระดับดีข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 10.26 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2   เรื่อง
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อาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 48.72        ในวงจร

วิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เรื่องอาณาพืช มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 61.54 และ   ในวงจรวิจัย

เชิงปฏิบัติการสุดทาย คือวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4 เรื่องอาณาสัตว มีนักเรียนท่ีผานเกณฑ         การประเมินเพ่ิมข้ึน

เปนรอยละ 79.49 

 
 ภาพท่ี 2 การศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดดานความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิดของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) รวมกับแผนท่ีความคิด 

 จากภาพท่ี 2 พบวา การพัฒนาความคิดรวบยอดดานความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิดของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป) มีเพียงรอยละ 46.15 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 เรื่องอาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ 

มีนักเรยีนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 58.97 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เรื่องอาณาพืช มีนักเรียนท่ี

ผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 84.62 และในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการสุดทาย คือวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4 

เรื่องอาณาสัตว มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินลดลงเปนรอยละ 82.16  

 
 ภาพท่ี 3 การศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดดานการใชภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด 

 จากภาพท่ี 3 พบวา การพัฒนาความคิดรวบยอดดานการใชภาษาดานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ใน

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน (ตั้งแตระดับดีข้ึนไป) มีเพียง

รอยละ 48.72 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 เรื่องอาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ  มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 61.54 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เรื่องอาณาพืช   มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน
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เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 92.3 และในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการสุดทาย คือวงจรวิจัย   เชิงปฏิบัติการท่ี 4 เรื่องอาณาสัตว       

มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 94.87 

 

 
 ภาพท่ี 4 การศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดดานรูปแบบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด 

 จากภาพท่ี 4 พบวา การพัฒนาความคิดรวบยอดดานรูปแบบดานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4  ใน

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน (ตั้งแตระดับดีข้ึนไป) มีเพียง

รอยละ 15.38 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 เรื่องอาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ มีนักเรีย ท่ีผานเกณฑการ

ประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 33.33 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เรื่องอาณาพืช มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 38.47 และในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการสุดทาย คือวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4 เรื่องอาณาสัตว        

มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 69.23 

 
 ภาพท่ี 5 การศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดดานรูปแบบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ         แผนท่ี

ความคิด 

 จากภาพท่ี 5 พบวา การพัฒนาความคิดรวบยอดดานภาพประกอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4       

ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน (ตั้งแตระดับดีข้ึนไป)        

มีเพียงรอยละ 25.64 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 เรื่องอาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ มีนักเรียนท่ีผาน
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เกณฑการประเมินนอยลงเปนรอยละ 20.51 ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เรื่องอาณาพืช มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 38.46 และในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการสุดทาย คือวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4    เรื่องอาณา

สัตว มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 48.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 6 ตัวอยางช้ินงานแผนท่ีความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสตรีทุงสง ท่ีผานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด 

เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องอาณาจักของสิ่งมีชีวิต เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด ซึ่งนักเรียนมีการ

พัฒนาความคิดรวบยอดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในแตละวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยจะเห็นพัฒนาการไดชัดเจน      ในวงจรการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4 ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใช     การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องอาณาจักของสิ่งมีชีวิต สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ได  

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่องอาณาจักของสิ่งมีชีวิต สามารถพัฒนาความคิดรวบ

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 1 
 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา 

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 
 เรื่อง อาณาจักรโพรทิสตาและอาณาจักรฟงไจ 

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 
 เรื่อง อาณาจักรพืช 

วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 4 
 เรื่อง อาณาจักรสัตว 
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ยอดได โดยมีเกณฑการประเมิน 5 ดาน คือ ดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูล   ท่ีสนับสนุนเรื่องท่ี

อาน ดานความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิด ดานการใชภาษา และดานภาพประกอบ  โดยในวงจรวิจัยเชิง

ปฏิบัติการท่ี 1 ในหัวขอเรื่องอาณาจักรมอเนอรา นักเรียนมีคารอยละของการประเมินท้ัง 5 ดานนอย และจะมีคารอย

ละของการประเมินท้ัง 5 ดานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2, 3 และ4 ตามลําดับ เน่ืองจากในวงจรวิจัย

เชิงปฏิบัติการท่ี 1 นักเรียนไดลองทําช้ินงานแผนท่ีความคิดเปนครั้งแรก อาจจะ   ยังไมเขาใจถึงหลักการทําแผนท่ี

ความคิดท่ีดีพอ ซึ่งนักเรียนจะมีจุดท่ีผิดพลาดในดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ี

อานเหมือนๆ กันก็คือเน้ือหาท่ีคลาดเคลื่อนโดยสวนใหญนักเรียนจะนําไซยาโนแบคทีเรียจัดเปนแบคทีเรียนแกรมบวก

โดยความจริงแลวไซยาโนแบคทีเรียเปนแบคทีเรียแกรมลบ และในบางคนเขียนช่ือกลุมภาษาอังกฤษของแบคทีเรียผิด 

รวมถึงการเขียนช่ือวิทยาศาตรยังไมถูกตอง ซึ่งผูวิจัยจะตองช้ีแจงใหละเอียดในข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการตอไป ในดานความถูกตองของการเขียนกรอบแนวความคิด โดยสวนใหญนักเรียนยังไม

สามารถท่ีจะกําหนดแกนเน้ือหาใหครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดท่ีเรียนได ซึ่งนักเรียนจะเขียนเปนหัวขอของเน้ือหาแตไมได

ขยายความของหัวขอน้ันๆ ไดเทาท่ีควร การใชภาษาโดยสวนใหญจะใชภาษาไดดี กระชับ รวบรัดคํา และเขาใจงาย แต

ยังคงขาดคําเช่ือมท่ีดีอยูบาง   ทําใหสับสนไดบางเหมือนกัน ดานรูปแบบนักเรียนสวนมากมีรูปแบบของแผนท่ีความคิดท่ี

ดูธรรมดาไมไดแปลกใหมจากเดิม แตยังคงเปนแผนท่ีความคิดตามแนวโทน่ี บูซานอยู รวมถึงการเลือกใชสีแกนของแผน

ท่ีความคิด  ยังไมสามารถบงบอกถึงการจําแนกกลุมความคิดได สีท่ีใชควรใชหลายสี เพ่ือใหสามารถจัดจําแนกกลุม

ความคิดได และควรใชสีเดียวกันเมื่อเปนเน้ือหาในหัวขอเดียวกันหรือเปนแกนท่ีเปนเน้ือหาเดียวกัน  และสุดทาย             

ดานภาพประกอบสวนใหญนักเรียนยังคงขาดคะแนนไดดานน้ีอยูเยอะ แตก็มีนักเรียนท่ีทําแผนท่ีความคิดโดยมี

ภาพประกอบแตหากวาภาพประกอบของนักเรียนอยูในตําแหนงท่ีไมสอดคลองกับเน้ือหา และเปนภาพประกอบ   ท่ีไม

เก่ียวของกับเน้ือหา เชน นักเรียนวาดรูปเครื่องบินและโลกมา ซึ่งไมไดสอดคลองกับเน้ือหาของอาณาจักรมอเนอราเลย 

เพราะภาพประกอบควรท่ีจะวางในตําแหนงท่ีสอดคลองกับเน้ือหา โดยภาพท่ีใชก็ควรท่ีจะมีความสัมพันธกับเน้ือหา

เชนกัน โดยการประเมินในครั้งน้ีประเมินโดยใหนักเรียนประเมินเพ่ือนดวยกัน  แลวทําการแจกใบประเมินคืนเจาของ

ผลงานเพ่ือปรับปรุงช้ินงานในวงจรเชิงปฏิบัติการตอไป ซึ่งช้ินงานในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 2 นักเรียนเริ่มพัฒนาข้ึน

เน้ือหาท่ีนํามาเขียนถูกตองแตอาจจะยังไมครอบคลุม เชน  นักเรียนสวนใหญจะไมมีการกลาวถึงอะมีบาในอาณาจักร  

โพรทิสตาเลย นักเรียนบางคนท่ีช้ินงานครั้งกอนไมมีภาพประกอบก็เริ่มนําภาพมาติดหรือวาดเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญ

นักเรียนจะวางในตําแหนงท่ีมีพ้ืนท่ีวางโดยไมสนใจเน้ือหาวาเก่ียวของหรือไม โดยการประเมินในครั้งน้ีประเมินโดยให

นักเรียนประเมินตัวเองเพ่ือปรับปรุงช้ินงานในวงจรเชิงปฏิบัติการตอไป ช้ินงานในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี 3 เริ่ม

พัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัดในนักเรียนบางคน เน้ือหาท่ีนํามาเขียนถูกตอง และครอบคลุมหัวขอท่ีเรียน รูปภาพประกอบ

วางในตําแหนงท่ีสอดคลองกับเน้ือหา รูปแบบของแผนท่ีความคิดดูเปนระบบมากข้ึน นาอานมากข้ึน โดยการประเมินใน

ครั้งน้ีผูวิจัยเปนผูประเมินใหนักเรียนเอง เพ่ือปรับปรุงช้ินงานในวงจรเชิงปฏิบัติการตอไป และในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ท่ี 4 ซึ่งเปนช้ินงานสุดทาย ผลไดพบวานักเรียนโดยสวนใหญพัฒนาข้ึนมากท้ัง 5 ดานท่ีทําการประเมิณ เชน นักเรียน

บางคนท่ีตั้งแตตนมีเกณฑการประเมินไมเคยผานถึงระดับดีแตในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการสุดทายสามารถทําไดถึงระดับดี

มาก อาจจะเปนเพราะการสะทอนผล โดยผูวิจัยเปนผูสะทอนผลใหนักเรียนเอง ซึ่งการสะทอนผล 2 ครั้งแรก จะเปน

การใหเพ่ือนประเมินเพ่ือนและประเมินตนเอง ตามลําดับ โดยผูวิจัยไดอธิบายถึงหลักการสรางแผนท่ีความคิดอีกครั้ง คือ 

1. Paper หากระดาษท่ีมีพ้ืนท่ีวาง ตั้งกระดาษตามแนวนอน และเริ่มการเขียน แผนท่ีความคิดดวยหัวเรื่อท่ีก่ึงกลาง
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หนากระดาษ 2. Use ใชรูปภาพ สี และคํา ในการชวยสื่อความหมายของแกนเรื่องและความคิดรอง   3. Lines ใชเสน

ชวยเช่ือมความสัมพันธระหวางแกนของเรื่องท่ีจะเปนศูนยกลางความคิดทุกอยางกับความคิดรองท่ีเก่ียวของ 4. Style 

รูปแบบการนําเสนอสามารถกําหนดไดตามตองการ 5. Structure โครงสรางมีหลายรูปแบบ เชน มีโครงสรางอยาง

ชัดเจน โดยจัดตามลําดับความสําคัญหรือเสนอแบบความสัมพันธของขอมูล ซึ่งอาจจะสงผลใหนักเรียนเขาใจหลักการ

ยิ่งข้ึนและเน่ืองจากนักเรียนสรางแผนท่ีความคิดมา 3 วงจรแลวทําใหเกิดความชํานาญ   ในการสรางมากข้ึน 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 

รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ชวยใหนักเรียนเขาใจและสามารถจําบทเรียนท่ีมีเน้ือหา  ท่ีมีความ

หลากหลาย มีศัพทเฉพาะทางชีววิทยาเปนจํานวนมากได โดยนําเอาการทําแผนท่ีความคิดมาชวยใน    การสรางองค

ความรูดวยตนเองเปนความคิดรอบยอดเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีความคงทนในการเรียนรู เพ่ือท่ีจะไดนําไปเช่ือมโยง

กับบทเรียนใหมในการเรียนครั้งตอไปได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิรดี ทักธิการ (2538, หนา 77) ท่ีกลาววา การ

จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนทําแผนท่ีความคิดสรุปโยงเรื่อง จะชวยใหนักเรียนแยกแยะใจความสําคัญ ในเน้ือหาไดงาย

และเปนระบบมองเห็นภาพพจน ความคิดรวบยอดและภาพรวมของเน้ือหาไดเร็ว ชัดเจนและสามารถเขาใจเน้ือเรื่องได

ดีข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
     1.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสบืเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด หรือ
เทคนิคอ่ืนๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตรอ่ืนๆ เชน ฟสิกส เคมี ดาราศาสตร เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
    2.1 ผูวิจัยควรช้ีแจงจุดมุงหมายในการเรียนการสอนใหชัดเจน เพ่ือท่ีผูเรียนจะสามารถปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง และควรใหเวลาในการเรียนการสอนแบบน้ีมากข้ึน เพ่ือท่ีผูเรียนจะสามารถฝกทักษะตาง ๆไดอยางคลองตัวจน

เกิดความชํานาญ  
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 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                          

โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

The Development of Sciencetific Conceptions  

Using  Model-based Inquiry. 
ผูวิจัย พงศจรัส  ก้ังยอด1                 Pongjarus    Kungyod1 

                pllpond@gmail.com 

 ขรรคชัย  แซแต2              Khanchai    Sae-tae2 

 วรัทยา  สุวัฒนะ
3            Warattaya   Suwattana3  

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู โดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง                     
การจัดเรียงอนุภาคของสสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
สรรค จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  1) แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีใชแบบจําลองเปนฐาน จํานวน 1 แผน โดยผานการพิจารณาคา
ความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน   2) แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาค
ของสสาร จํานวน 10 ขอ ท่ีมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบหลังเรียน จากน้ันวิเคราะหขอมูลความ
เขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนท้ังช้ันเรียน  โดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (𝑋)̅ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
แลวเทียบกับเกณฑรอยละ 70   จากน้ันวิเคราะหขอมูลความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรรายขอ โดยใชเกณฑคะแนน
ตามแนวคิดของ Haidar (1997)                                     

ผลการวิจัย   พบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 73.24  ท้ังน้ีจากการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ ในประเด็นเรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลวและ
แกส ระยะหางระหวางอนุภาค แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค รูปรางและปริมาตรของอนุภาค และการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาค  ยังพบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีคลาดเคลื่อน ในประเด็นเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของอนุภาคเมื่อสสารเปลี่ยนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคเมื่อสสารไดรับหรือสูญเสียความรอน 
คําสําคัญ : มโนมติทางวิทยาศาสตร, การสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

 

 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ   
2 อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
           The development of sciencetific conceptions for grade 7 students using  model-based 
inquiry.   This study aimed to the development of sciencetific conceptions Particle arrangement of 
matter for grade 7 students using  model-based inquiry. The sample consisted of 37 students of 
1/12, who are studying in the 2nd semester of 2018 at Hatyairatprachasun school. The research 
instrument includes 1) Plans of model-based inquiry leaning 2)  Ten items sciencetific conceptions 
Having the Index of  Item - Objective Congruence (IOC) is 0.67 - 1.00  The research was the only one 
that tested after the study.  

The results of the research show the students had complete understanding was 70% higher 
than the statistically significant level at .05 , The average was 73.24 %. Most students had complete 
understanding on arrangement of particles in a Solids, Liquids, and Gases, Particle spacing, Particle 
bonding, Shape and volume of particles and Particle motion. It was found that students had 
Alternative Conception on particle change when matter changes state and Particle change when the 
substance gets or loses heat. 
Keywords: Sciencetific conceptions , Model-based inquiry 

 

บทนํา 

การสอนวิทยาศาสตร ควรพัฒนาใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง 
โดยเฉพาะมโนมติท่ีสําคัญในวิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรแลว ก็จะทําใหนักเรียนสามารถ
จําแนกเรื่องราวตางๆ ท่ีซับซอนทางวิทยาศาสตรและยังชวยพัฒนากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
เรียนเน้ือหาอ่ืนๆ ตอไปอีกดวย  เน้ือหาเรื่องความรอนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร เปนเน้ือหาหน่ึงในรายวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเน้ือหามีลักษณะเปนนามธรรมและยากตอความ
เขาใจ  เพราะตองอธิบายถึงระดับอนุภาคและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซึ่งไมสามารถเห็นหรือสัมผัสได  นักเรียนสวน
ใหญจึงมองวาเปนเน้ือหาท่ียาก จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวานักเรียนมีมโนมติคลาดเลื่อนในเรื่องสมบัติของ
แกส ซึ่งนักเรียนเขาใจวา เมื่ออนุภาคของสารเปลี่ยนสถานะไปเปนแกส อนุภาคของแกสจะถูกดันไปขางภาชนะ มี
ลักษณะเบา ลอยตัวสูง มีขนาดใหญข้ึน และมีจํานวนอนุภาคเพ่ิมข้ึน (นิกรและปฐมาภรณ, 2556)  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Osborne & Cosgrove (1983) ซึ่งไดศึกษามโนมติท่ีคลาดเคลื่อนเรื่องสสารและอนุภาคของสสาร พบวา
นักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับนํ้าและการเปลี่ยนสถานะ เชน ฟองท่ีเกิดข้ึนขณะนํ้าเดือด คือ แกสไฮโดรเจน
และแกสออกซิเจน สวนงานวิจัยของ Nakhleh et al. (2005) พบวานักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับโมเลกุล
ของสารวา เมื่อสารเปลี่ยนสถานะของเหลวและแกสมีโมเลกุลมากกวาของแข็ง  แสดงใหเห็นถึงวาผูเรียนยังมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรไมถูกตอง  

ดวยเหตุดังกลาวครูจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเสริมความรู ความเขาใจ และพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรท่ี
ถูกตองใหกับนักเรียน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา การสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหน่ึงท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร โดย
เนนใหนักเรียนไดฝกคิดวางแผนและออกแบบการทดลอง ตรวจสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูลหลักฐานจากการลงมือ
ปฏิบัติการทดลอง โดยผานสรางแบบจําลองและปรับแบบจําลองใหมใหสอดคลองกับผลจากการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตรจริง เพ่ือเปนตัวแทนในการสื่อสารคําอธิบายของตนเอง (ชาตรี, 2557)  งานวิจัยของ ณัฐมน สุชัยรัตน 
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(2558) พบวา การเรียนการสอนตามแนวคิดสืบสอบโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีผลทําใหนักเรียนมีการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรและการถายโอนการเรียนรูสูงข้ึนของ   สะทอนใหเห็นวา การสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนท้ังในดานความรู ทักษะ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร อีกท้ังงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรศึกษา พบวา การสรางแบบจําลองดวยการสืบเสาะหาความรูโดย
ใชแบบจําลองเปนฐานน้ีชวยใหนักเรียนเรียนรูแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตรจากการตรวจสอบสมมติฐานหรือการ
อธิบายปรากฏการณท่ีสนใจได  

ผูวิจัยจึงสนใจนําการจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (MBI) เรื่อง การ
จัดเรียงอนุภาคของสสาร มาใชในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จ.สงขลา โดยผูวิจัย
คาดหวังวาการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนรูการจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
จะชวยพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหถูกตองข้ึนได รวมท้ังจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดย
การจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

           การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ในสวนท่ีเก่ียวของกับมโนมติทางวิทยาศาสตร

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ one-group posttest only design ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง

ท่ี 1 (วรรณดี แสงประทีปทอง, 2557)  

 

ทดลอง สอบหลัง 

X O2 

  

         สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง       

 O2 แทน   การทดสอบหลังเรียน        

X แทน   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีใชแบบจําลองเปนฐาน     

กลุมเปาหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 รวม 1 

หองเรียน จํานวน 37 คน ในแผนการเรียนปกต ิไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Specific sampling) 

[ 317 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย         

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย          

   1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูท่ีใชแบบจําลองเปนฐานโดยผานการพิจารณาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพ่ือ

ประเมินความสอดคลององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบแกไขในสวนท่ีบกพรองและนํามาปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําพบวามีคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

       2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

       - แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร จํานวน 10 ขอ โดยผานการ

พิจารณาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญพบวามีคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00  จากน้ันนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

40 คน  ไดผลดังน้ี คาความยากงายตั้งแต 0.24 – 0.78 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30 – 0.96 และคํานวณคา

สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ดวยสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.89  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนในการเก็บ

รวบรวมขอมลูดังน้ี 

1. ทําการทดลองโดยดําเนินการจดัการเรียนรูในช้ันเรียน ตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการจดัการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูท่ีใชแบบจาํลองเปนฐาน จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรูเวลา 6 คาบเรียน โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

        1) การรวบรวมสิ่งท่ีนักเรียนรู โดยครูนําเสนอเรื่องสสารและการจัดเรียงอนุภาคของสสาร เพ่ือนํามาใช

ในการรวบรวมสิ่งท่ีนักเรียนรูเก่ียวกับเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสสาร โดยนักเรียนจะตองนําความรูและประสบการณ

เดิมมาในการตอบคําถาม รวมท้ังนักเรียนจะตองสรางแบบจําลอง (กอนการทดลอง) เพ่ือใชสําหรับการทดสอบ

แบบจําลองได 

        2) การสรางสมมติฐานท่ีสามารถทดสอบได นักเรียนตองใชแบบจําลองกอนการทดลองท่ีสรางข้ึนมา

เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานเพ่ือตอบคําถามหลักของปฏิบัติการทดลอง ซึ่งตองการใหนักเรียนระบุขอกลาวอาง เพ่ือ

แสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา หรือผลการทดลองท่ีเปนไปได มาใชในการทํานายผลท่ีจะเกิดข้ึนใน

สถานการณการทดลอง  

         3) การเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือคนหาหลักฐานในการสนับสนุนการอธิบาย

ทางวิทยาศาสตร และนักเรียนสามารถปรับปรุงขอกลาวอางของตนเองไดอีกครั้งหลังจากการตรวจสอบความสัมพันธใน

ข้ันการคนหาหลักฐาน เมื่อพบวา ขอกลาวอางของตนเองท่ีระบุในสมมติฐานน้ันไมสอดคลองกับผลการทดลอง  

         4) การโตแยงระหวางกลุมแลวนําผลการทดลองมาใชในการปรับปรุงเปนแบบจําลอง (หลังการ

ทดลอง) ใหสอดคลองกับหลักฐานหรือผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน และอธิบายผลการทดลองเพ่ือตอบคําถามหลักของ

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งนักเรียนตองใหเหตุผลเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอกลาวอางและหลักฐานดวย 
2. หลังจากเรียนจบบทเรียน เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร ใหนักเรียนทําแบบวัดมโนมติทาง

วิทยาศาสตรเรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร  
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3. ตรวจใหคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน 

การวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหขอมูลความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรหลังเรียนท้ังช้ันเรียนโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (𝑋)̅ 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
2. วิเคราะหขอมูลโดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนรายขอ โดยผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนจากซึ่งจัดใหคะแนน

เปน 5 กลุม ตามแนวคิดของ Haidar (1997) ตามระดับความเขาใจ ดังน้ี  
     1) ความเขาใจมโนมติในระดับท่ีสมบูรณ (Complete Understanding : CU) หมายถึงคําตอบของ

นักเรียนถูกตอง สมบูรณและการใหเหตุผลถูกตองสมบูรณ ครบองคประกอบท่ีสําคัญของแตละแนวคิด ให 3 คะแนน  
                 2) ความเขาในมโนมติในระดับท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (Partial Understanding : PU) หมายถึง คําตอบ
ของนักเรียนถูกและการใหเหตุผลไมสมบูรณ ไมครบองคประกอบให 2 คะแนน  

     3) ความเขาใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน (Partial Understanding with Specific 

Alternative Conception : PS) หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกบางสวน แตบางสวนแสดงความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน

หรือเลือกคําตอบไดถูกตองแตไมอธิบายคําตอบ ให 1 คะแนน 

     4) ความเขาใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคลื่อน (Alternative Conception : AC) หมายถึง คําตอบของ
นักเรียนแสดงถึงความคลาดเคลื่อนท้ังหมด ให 0 คะแนน  

     5) ความไมเขาใจ (No Understanding : NU) หมายถึง คําตอบของนักเรียนไมตรงคําถามหรือนักเรียน

ไมตอบคําถาม ให 0 คะแนน  

3. ใหคะแนนคําตอบของผูเรียนแตละคน โดยใชเกณฑการใหคะแนนท่ีพัฒนาข้ึน และใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (𝑋)̅ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนมติเฉลี่ยของ

ผูเรียนหลังเรียน 

ผลการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาค
ของสสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จ.สงขลา โดยการจัดการเรียนรูดวยการ
สืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

           การวิเคราะหขอมูลหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน นักเรียนมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรสูงกวาเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 70  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร หลังจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐานกับเกณฑรอยละ 70 (n=37)  

ผลมโนมต ิ

คะแนนเตม็ 30 

คะแนนมโนมตทิางวิทยาศาสตร นักเรียนผาน 70% T Sig 

เฉลี่ย SD % จํานวน รอยละ 
2.508* .01 

21.92 2.23 73.24 21 56.76 

  * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 1  ใชสถิต ิOne-Sample Test ทดสอบ สําหรับกลุมตัวอยางกลุมเดียว  โดยทดสอบกับคาเฉลี่ย
คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับรอยละ 70 (คะแนน 21 คะแนน)   เมื่อกําหนดคาความนาจะเปนในการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก เมื่อสมมติฐานหลักเปนจริงเทากับ .05   แสดงวา คะแนนเฉลี่ยมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค มีคาเฉลี่ยมโนมติทางวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ตารางท่ี 2 การจัดกลุมคําตอบตามเกณฑมโนมติทางวิทยาศาสตร จากการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน  

  

หมายเหตุ: SU = Complete Understanding; PU = Partial Understanding; PS = Partial Understanding with Specific  
Alternative Conception; AC = Alternative Conception; NU = No Understanding 

 

จากตารางท่ี 2 การจัดกลุมคําตอบมโนมติทางวิทยาศาสตร โดยแบงเกณฑคะแนนเปน 5 กลุม ตามแนวคิด

ของ Haidar (1997) ในขอคําถามท่ี 1 การจัดเรียนอนุภาคของแกส นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจมโนมติทาง

วิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ  คิดเปนรอยละ 97.30 ขอคําถามท่ี 2 การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง นักเรียนมีความ

เขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ คิดเปนรอยละ 100 ขอคําถามท่ี 3 การจัดเรียงอนุภาคของของเหลว

เมื่อไดรับความรอน นักเรียนสวนใหญความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ คิดเปนรอยละ 62.16 ขอ

คําถามท่ี 4 ระยะหางระหวางอนุภาค นักเรียนสวนใหญความเขาใจมีมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ คิดเปน

รอยละ 51.35  ขอคําถามท่ี 5 การเปลี่ยนของอนุภาคของสสารเมื่อไดรับเสียความรอน นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจ

มโนมติทางวิทยาศาสตรระดับท่ีสมบูรณ  คิดเปนรอยละ 32.43 และมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ี

คลาดเคลื่อน คิดเปนรอยละ 27.03  ขอคําถามท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงของอนุภาคของสสารเมื่อสูญเสียความรอน 

นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีคลาดเคลื่อน คิดเปนรอยละ 48.65 ขอคําถามท่ี 7 แรง

ยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคของสสาร นักเรียนสวนใหญความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ คิดเปนรอยละ 

 

ขอ 

จํานวนและรอยละของมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

CU PU PS AC NU 

n % n % n % n % n % 

1 36 97.30 1 2.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 23 62.16 10 27.03 2 5.41 2 5.41 0 0.00 

4 19 51.35 12 32.43 4 10.81 1 2.70 0 0.00 

5 12 32.43 5 13.51 8 21.62 10 27.03 0 0.00 

6 6 16.22 4 10.8 7 18.92 18 48.65 0 0.00 

7 21 56.76 11 29.73 4 10.81 0 0.00 0 0.00 

8 18 48.65 16 43.24 1 2.70 1 2.70 0 0.00 

9 10 27.03 18 48.65 6 16.22 3 8.11 0 0.00 

10 16 43.24 10 27.03 5 13.51 5 13.51 0 0.00 
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56.76 ขอคําถามท่ี 8 การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสาร นักเรียนสวนใหญความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรในระดับท่ี

สมบูรณ คิดเปนรอยละ 48.65 ขอคําถามท่ี 9 การเปลี่ยนแปลงอนุภาคของสสารเมื่อเปลี่ยนสถานะ นักเรียนสวนใหญมี

ความเขาในมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอยละ 48.65  และขอคําถามท่ี 10 รูปราง

และปริมาตรของสสาร นักเรยีนสวนใหญมีความเขาใจมโนมติทาง 

วิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ คิดเปนรอยละ 43.24 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน พบวาหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสสาร นักเรียนมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีสูงกวาเกณฑ ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 73.24  และจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 21.92 คะแนน โดยเมื่อ
พิจารณาความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในแตละแนวคิดสามารถสรุปได ดังน้ี  

แนวคิดเรื่อง แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสสารในสถานะตางๆ นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดง
การจัดเรียงอนุภาคท่ีอธิบายถึง แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค ระยะหางระหวางอนุภาค และการเคลื่อนท่ีของอนุภาคได
ถูกตอง โดยนักเรียนสวนใหญมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ และมีนักเรียนบางสวน มีความ
เขาใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน  แนวคิดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของอนุภาคของสสารเมื่อไดรับหรือสูญเสีย
ความรอน นักเรียนยังมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับขนาดและจํานวนของอนุภาคของ
สสาร โดยมีแนวคิดวาสสารจะมีจํานวนอนุภาคเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเมื่อไดรับหรือสูญเสียความรอน จึงทําใหสสารมีขนาด
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีแนวคิดวาขนาดอนุภาคของสสารเล็กลงและจะหดตัวเมื่อสูญเสียความรอน โดยแนวคิดท่ีถูกตอง 

คือ เมื่อสสารไดรับความรอนจะขยายตัวเน่ืองจากอนุภาคของสสารอยูหางกันมากข้ึน ในทางตรงกันขาม เมื่อสสาร
สูญเสียความรอนจะหดตัวเน่ืองจากอนุภาคของสสารมีอยูใกลกันมากข้ึน โดยท่ีขนาดและจํานวนของอนุภาคยังคงเทา
เดิม แนวคิดเรื่องระยะหางระหวางอนุภาค  แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคของสสาร  การเคลื่อนท่ีของอนุภาค นักเรียน
สวนใหญความเขาใจมีมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ และนักเรียนบางสวนมีความเขาในมโนมติในระดับท่ี
ถูกตองแตไมสมบูรณ  

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสงผลใหนักเรียนมี
มโนมติท่ีถูกตองและสมบูรณ และเขาใจธรรมชาติของแบบจําลองมากข้ึน โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
โดยใชแบบจําลอง เปนการฝกใหนักเรียน คิด ปฏิบัติ สืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองและนําความรูมาสราง
แบบจําลองท่ีอธิบายและแสดงถึงเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ีเปนนามธรรมได ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจหลักการ 
แนวทางวิทยาศาสตรไดดี ท้ังยังสามารถสื่อสารความรูความเขาใจของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจได  อีกท้ังการจัดกิจกรรมยัง
ฝกใหนักเรียนมีทักษะการโตแยงทางวิทยาศาสตร ซึ่งฝกใหนักเรียนไดประเมินขอดีและขอจํากัดของแบบจําลองผานการ
โตแยงระหวางกลุม จึงทําใหนักเรียนฝกการใหหลักฐานในการอธิบายและสนับสนุนขอกลาวอางของตัวเอง และหา
หลักฐานท่ีหักลางหรือปฏิเสธของกลาวอางของผูอ่ืนได (ณัฐมน สุชัยรัตน, 2558)  แตนักเรียนบางสวนยังมีแนวคิดท่ีไม
สมบูรณและคลาดเคลื่อน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะประสบการณเดิมและภาษาท่ีนักเรียนใชในชีวิตประจําวันแตกตางจาก
ภาษาทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีผานมาซึ่ง พบวา นักเรียนใชประสบการณหรือความรู
เดิมในการสรางความรู และการท่ีนักเรียนมีความรูเดิมท่ีไมเพียงพออาจสงผลใหนักเรียนเกิดแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนใน
เรื่องตอไปท่ีตองอาศัยความรูเดิมน้ัน (Osborne and Cosgrove, 1983) นอกจากน้ีการท่ีนักเรียนมีแนวคิดท่ีไม
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สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร อาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจในแนวคิดของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนได 
(Nakhleh et al.,2005) 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ครูควรมีการสํารวจ

ความรูเดิมของนักเรียนกอนเรียน จะไดทราบมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนกอน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหาและบริบทของนักเรียน 

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ครูควรพิจารณาความเหมาะสม

ของแบบจําลองแตละแบบกับเน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากแบบจําลองแตละแบบมีความเหมาะสมกับ

เน้ือหาวิทยาศาสตรแตกตางกันกลาวคือลักษณะเน้ือหาท่ีเปนความคิดสําคัญ กฎและหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีตอง

เรียนรูดวยการปฏิบัติการทดลองหรือใชสถานการณจําลองเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนสรางแบบจําลอง

ทางวิทยาศาสตร 
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การพัฒนาความคิดสรางสรรค เรื่อง เซลลส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4            
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

Develoment of Creative Thinking in Cell Organism Mutthayomsuksa 4 Students 
Through Inquiry Progess and HP Reveal. 

ผูวิจัย  อัญธิกา สิทธิศักดิ์1       Auntika Sittisak1
 

 ศุภกาญจน บัวทิพย2      Suppakan Buathip 2
 

 สิรลิักษณ ดวงตา3
       Sirilak Duangta3

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง เซลล
สิ่งมีชีวิตเมื่อจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยในครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน
ความคิดสรางสรรค 5 ดาน คือความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การนําเสนอ
ผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย  ผลการวิเคราะหคะแนนความคิด
สรางสรรคดานความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การนําเสนอผลงาน           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1 2.4 2.6 2.6 และ 2.6 ตามลําดับ นักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับดีมาก และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal มากท่ีสุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33  
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค, การเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู, แอปพลิเคชัน HP Reveal 

 

Abstract 

The purpose of research was to develoment  creative thinking in cell organism of Mutthayomsuksa 
4 students Through Inquiry progess (5E) and HP Reveal.The  forty  student who studys in Mutthayomsuksa 4 
of Phimanphitthayasan school,in the frist semester of the 2018 academic  year were chosen by simple 
random for this study.The instruments used in this study were learning management plan, creative thinking 
work evaluation 5 category fluency flexibility  originality elaboration and presentation and satisfaction 
assessment form.The data were analyzed by average. The results  of this study indicated that fluency 
flexibility  originality elaboration and presentation with an average score equal to 2.1 2.4 2.6 2.6 and 2.6  
respectively, students are very good creative.Most satisfied students with Inquiry progess (5E) and HP 
Reveal,the average value is 4.33. 
Keywords: creative thinking, Inquiry progess (5E), HP Reveal 
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                                                         บทนํา 
 ความคิดสรางสรรคเปนหน่ึงในทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรพัฒนาใหแกเยาวชน (Partnership for 21th 

Century Skills, 2015 ) และเปนหน่ึงในทักษะท่ีประเทศไทยมีความตองการ ตามนโยบาย Thailand 4.0  โดยตอง

อาศัยกําลังคนท่ีมีการทํางานอยางเปนระบบ มีจินตนาการแปลกใหม และใชสื่อมัลติมีเดียได สอดคลองกับ ไพฑูรย 

(2558) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนทักษะหน่ึงท่ีคนไทยควรพัฒนา โดยความคิดสรางสรรคเปนความสามารถหรือ

พลงัในการสรางสรรคสิ่งท่ีเปนแบบฉบับ และการจินตนาการ ความคิดสรางสรรคเปนการคิดท่ีไมติดยึดในกรอบท่ีมีอยู

บนฐานของขอมูลหรือแนวคิดเดิม แตสังเคราะหสิ่งใหมข้ึนมา (Collins III and O’Brien, 2003 อางถึงใน สมาน, 2558) 

Guilford (อางถึงใน สมาน, 2558) มีแนวคิดวาความคิดสรางสรรคมีองคประกอบสําคัญ 4 อยางคือ ความคิด

คลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality)  และความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration)  จากการศึกษาของสมรัก อินทวิมลศรี (2560) พบวา นักเรียนไทยมีความคิดสรางสรรคลดลงเรื่อย ๆ 

เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญถนัดการทําตามแบบหรือทําตามสิ่งท่ีเคยมีประสบการณมากอน และมีนักเรียนจํานวนนอย

มากท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรค สอดคลองกับจรินยา (2553) พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความรู

ความสามารถในรายวิชาชีววิทยา แตมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับไมนาพอใจ เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี

ใหกับนักเรียนยังใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดไมเพียงพอ และเนนเน้ือหาทางวิทยาศาสตรมากกวา 

รวมถึงขาดสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดท่ีหลากหลาย และสื่อการเรียนรูท่ีมีอยูไมไดรับการพัฒนา

ใหสอดคลองกับการพัฒนากระบวนการคิดควบคูกับเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร นอกจากน้ี การการจัดการเรียนการสอนที

ไมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ   ไมไดฝกกระบวนการคิด ทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย บรรยากาศในหองเรียนจึงมี

แตความตึงเครียด (ปวีณา, เชษฐ, สพลณภัทร, และลักษณมงคล, 2558) การศึกษาเรื่องเซลลสิ่งมีชีวิตเปนการการศึกษา

สิ่งท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิตโครงสรางของเซลลประกอบดวยสวนท่ีหอหุมเซลล ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส เซลลมี

รูปรางแตกตางกัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561) และเปนเรื่องท่ีสําคัญเรื่องหน่ึงสําหรับ

การเรียนทางดานวิทยาศาสตร และทางดานชีววิทยาระดับสูงข้ึนไป เพราะแนวคิดเรื่องน้ีเปนพ้ืนฐานการเรียนรู

วิทยาศาสตรและชีววิทยาในเรื่องตางๆ เชน สัตว พันธุกรรม ระบบตางๆในรางกายมนุษย โครงสรางและหนาท่ีของพืช         

การสังเคราะหดวยแสง การรับรูและการตอบสนอง การเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต เปนตน (ละมัย, 2557) แนวคิดเรื่องเซลล

เปนเน้ือหาท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดวิทยาศาสตร (สุรเดช, อรวรรณ, และภาธร, 2560) 

สอดคลองจากการสังเกตในช้ันเรียนของผูวิจัย พบวา เซลลสวนมากมีขนาดเล็กมากมองไมเห็นดวยตาเปลา ทําให

นักเรียนตองอาศัยการดูภาพและจิตนาการ ซึ่งจะทําใหนักเรียนไมกลาซักถาม ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดการคิด

นอกกรอบ     การคิดสรางสรรค ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีคือทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีจะตองพัฒนาใหเกิดกับนักเรียน เพ่ือทําใหเกิดความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูขอมูลทีไดจากการสืบคนดวย

ตนเอง และสิ่งตางๆท่ีไดเรียนรู มาสรางช้ินงานใหมและลดความเขาใจคลาดเคลื่อนในเน้ือหาชีววิทยา 

 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนเกิดการ

คนควาหาความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ ไดฝกคิด 

ฝกปฏิบัติจนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน คือ ข้ันสรางความสนใจ 

(Engagement) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ข้ันขยายความรู 

(Elaboration) และข้ันประเมิน (Evaluation) (กรมวิชาการ, 2546: 219-220) สอดคลองกับงานวิจัยของ สรรฤดี ดีปู 
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(2554) ระเบียบ อนันตพงศ (2550) และอรัญญา สถิตไพบูลย (2550) พบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน  ทําใหนักเรียนสนุกสนาน 

กระตือรือรนและสนใจเรียนมากข้ึน อีกท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะตองออกแบบกิจกรรมให

นักเรียนใชเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูดวยตนเอง การอํานวยความสะดวกและการเสนอแนะเพ่ือการเขาถึง

องคความรูผานเทคโนโลยีท่ีทําใหนักเรียนเขาถึงความรูไดรวดเร็วและกวางขวางมากข้ึนโดยลําดับ (วิจารณ, 2555) 

Promso et al. (2015 อางถึงใน สุรเดช, 2560) พบวา การใชเทคโนโลยีเสมือนจริงผานโทรศัพทมือถืออัจฉริยะทําให

นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนทําใหสามารถเขียนรูปรางโมเลกุลของสารเคมีไดถูกตอง และลดความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อนของนักเรียนลงได นอกจากน้ีเทคโนโลยีเสมือนจริงยังเปนเครื่องมือท่ีชวยใหนักเรียนสรางผลงานในการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎีสรางสรรคความรูผานช้ินงาน และทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางช้ินงาน แอป

พลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงท่ีนิยมใชคือ ออรัสมา (aurasma)    ซึ่งเหมาะสมตอการพัฒนาสื่อท่ีใชกับโทรศัพทมือถือ

อัจฉริยะท้ังระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอน-ดรอยด (Techakosit, 2015 อางถึงใน สุรเดช, 2560)  

ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  ซึ่งเปน
กระบวนการท่ีนักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ และเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย จึงสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง รวมกับแอปพลิเค
ชัน HP Reveal ซึ่งเปนเทคโนโลยีโลกเสมือน สรางการแทนท่ีของวัตถุดวย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ โดยการนํา
กลองสมารตโฟนในแอปพลิเคชันไปสองท่ีภาพ จะปรากฏรูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ ท่ีสรางไว เพ่ือเปนแนวทางหน่ึง
ในการสงเสริมทักษะท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใหสามารถเปนผูคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนาต
อยอดการใชงานแอปพลิเคชัน และกาวไปสูการเปนผูคิดเชิงนวัตกรรม  สรางช้ินงานเพ่ือนําไปใชในการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต  เมื่อจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

2. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับ            

แอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต 

สมมติฐาน 

เมื่อจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal                                         

เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค นักเรียนจะมีความคิดสรางสรรคท่ีระดับ

ดีข้ึนไป 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 120 คน 
กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 40 คน โดยวิธีสุมอยางงาย 
รูปแบบการวิจัย 
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รูปแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลหลังการทดลอง (The single group, posttest-design)  

X O 

 

ความหมายของสญัลักษณท่ีใช 

X  แทน การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal 

O  แทน ความคิดสรางสรรค 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรค   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง  

1.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง โดยใชกระบวนการ        สืบ

เสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 แบบประเมินความคิดสรางสรรค โดยประเมินความคิดสรางสรรค 5 ดาน ไดแก ดานความคิด

คลองแคลว ดานความคิดริเริ่ม ดานความคิดยืดหยุน ดานความคิดละเอียดลออ ดานการนําเสนอผลงาน สรางเกณฑ

การตรวจใหคะแนนตามความจริง Rubric scoring โดยดัดแปลงมาจากภัสสร ติดมา (2558) จํานวน 8 ขอ 

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ

แอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต จํานวน 13 ขอลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ     (Likert Scale)  

2.3 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง จํานวน 4 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู โดยมีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน ในข้ันสํารวจ

และคนหามีการนําแอปพลิเคชัน HP Reveal มาใชในจัดกิจกรรรมเขาวงกตปริศนา โดยการใชแอปพลิเคชัน HP 

Reveal ในการแสกนภาพกิจกรรม และกิจกรรมแบบจําลองผังเมืองเซลล ซึ่งใหนักเรียนออกแบบผังเมืองเซลลโดย

เปรียบเทียบหนาท่ีของโครงสรางภายในเซลลแตละชนิดกับสวนประกอบตางๆ ในเมืองท่ีนักเรียนสรางข้ึน จากน้ันให

นักเรียนใชแอปพลิเคชัน HP Reveal ในการสรางคิวอารโคดเพ่ือบอกถึงโครงสรางของเซลลท่ีนักเรียนเปรียบเทียบ และ

นําเสนองานแบบจําลองผังเมืองเซลลท่ีสรางข้ึนโดยใชแอปพลิเคชัน HP Reveal 

2. ผูวิจัยตรวจช้ินงานนักเรียนเพ่ือประเมินคะแนนความคิดสรางสรรค 5 ดานในการทํากิจกรรมแบบจําลองผัง

เมืองเซลล เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต โดยใชแบบประเมินความคิดสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

3. เก็บรวบรวมคะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต โดยใชแบบประเมินความพึง

พอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

4. ผูวิจัยสุมนักเรียน 5 คน เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 

รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิตโดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน       HP 

Reveal วิเคราะหจากผูเช่ียวชาญ จากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

1.2 แบบประเมินความคิดสรางสรรค วิเคราะหความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) แตละดานท่ี

ตองการวัดกับจุดประสงคการเรียนการสอน วิเคราะหจากผูเช่ียวชาญ จากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

1.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ

แอปพลิเคชัน HP Reveal เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิตวิเคราะหจากผูเช่ียวชาญ จากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2. วิเคราะหขอมูล 

2.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรค ตรวจใหคะแนนตามแบบประเมินความคิดสรางสรรคโดย

มี Rubric score โดยประเมินความคิดสรางสรรค 5 ดาน ไดแก ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิดริเริ่ม ดาน

ความคิดยืดหยุน ดานความคิดละเอียดลออ ดานการนําเสนอผลงาน จํานวนท้ังหมด 7 ขอ ใหคะแนน       ระดับ 3 (ดี) 

ระดับ 2 (พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง) และแปลผลคะแนนมาเปนคาเฉลี่ย ดังน้ี คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 คะแนน (มี

ความคิดสรางสรรคระดับดีมาก) คะแนนเฉลี่ย 1.01-2 คะแนน (มีความคิดสรางสรรคระดับดี)     คะแนนเฉลี่ย 0.01-1 

คะแนน (มีความคิดสรางสรรคระดับพอใช) และคะแนนเฉลี่ย 0 คะแนน (มีความคิดสรางสรรคระดับตองปรับปรุง)  

2.2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 
รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal ดวยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 (มีความพึงพอใจมากท่ีสุด) คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 (มีความพึงพอใจมาก)คะแนนเฉลี่ย 
2.51 - 3.50 (มีความพึงพอใจปานกลาง) คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 (มีความพึงพอใจนอย) คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 
(มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.การศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอป

พลิเคชัน HP Reveal 

ผลการวิจัยความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต พบวา  ความคิด
สรางสรรคในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 ซึ่งมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา  
ดานความคิดคลองแคลว มีคาเฉลี่ย 2.1 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ ดีมาก สวนดานความคิดยืดหยุน   ดานความคิด
ริเริ่ม ดานความคิดละเอียดลออ และดานการนําเสนอผลงาน มีคาเฉลี่ย 2.6 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ ดีมาก ดัง
ตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 คะแนนความคิดสรางสรรคแตละดานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องแบบจําลองผังเมืองเซลล  
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ความคิดสรางสรรคแตละดาน คาเฉลี่ย แปลผล 

1. ดานความคิดคลองแคลว 2.1 ดีมาก 

1.1 การคิดรางแบบผังเมืองเซลลไดรวดเร็วในเวลาท่ีจํากัด   

1.2 ตอบคําถามไดรวดเร็ว และถูกตอง   

2. ดานความคิดยืดหยุน 2.4 ดีมาก 

2.1 เลือกตัวอยางท่ีใชเปรียบเทียบหนาท่ีของเซลลไดหลากหลายภายใต

ขอบเขตของผังเมือง 
  

3. ดานความคิดริเร่ิม 2.6 ดีมาก 

3.1 รูปรางผังเมืองเซลลแปลกใหมไมซ้ํากลุมอ่ืน   

3.2 การเปรียบเทียบผังเมืองเซลลกับหนาท่ีของโครงสรางเซลลไดแปลกใหม   

4. ดานความคิดละเอียดลออ 2.6 ดีมาก 

4.1 สรางผังเมืองเซลลไดประณีต และสวยงาม   

4.2 การเขียนช่ือโครงสรางแตละชนิด   

5.1 ดานการนําเสนอผลงาน 2.6 ดีมาก 

5.2 ใชแอปพลิเคชัน และพูดนําเสนอไดนาสนใจ   

คาเฉลี่ย ( ) 2.46 ดีมาก 

ดานความคิดคลองแคลว นักเรียนจะตองคิดรางแบบผังเมืองเซลลไดรวดเร็วในเวลาท่ีจํากัด ตอบคําถามได

รวดเร็ว และถูกตอง และนักเรียนสามารถจินตนาการรางแบบจําลองผังเมืองเซลลไดในเวลาท่ีกําหนด สามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดและรางภาพออกมาได  

ความคิดยืดหยุน นักเรียนจะตองเลือกตัวอยางท่ีใชเปรียบเทียบหนาท่ีของเซลลไดหลากหลายภายใตขอบเขต

ของผังเมือง พบวานักเรียนสรางแบบจําลองไดหลากหลาย โดยในกลุมท่ี 5 เปรียบเทียบสนามฟุตบอลเปนไมโทคอนเด

รียเน่ืองจากสนามบอลเน่ืองจากมีรูปรางท่ีคลายกัน ดังภาพท่ี 1  

ความคิดริเริ่ม นักเรียนจะตองสรางรูปรางผังเมืองเซลลแปลกใหมไมซ้ํากลุมอ่ืน และการเปรียบเทียบผังเมือง

เซลลกับหนาท่ีของโครงสรางเซลลไดแปลกใหม นักเรียนกลุมท่ี 2 กลุมท่ี 4 และกลุมท่ี 5 มีความคิดท่ีตางจากกลุมอ่ืน 

คิดแตกตางจึงเกิดเปนความคิดริเริ่ม กลุมท่ี 4 เปรียบเทียบแบบจําลองเซลลเปนพระราชวัง และเปรียบเทียบ

สวนประกอบภายในพระราชวังเปนโครงสรางของเซลล ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมอ่ืน ดังภาพท่ี 2 
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ความคิดละเอียดลออ นักเรียนจะตองสรางผังเมืองเซลลไดประณีต และสวยงาม และเขียนช่ือโครงสรางแตละ

ชนิดไดถูกตอง พบวา นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองไดประณีต สวยงาม 

การนําเสนอผลงาน นักเรียนจะตองใชแอปพลิเคชันในการนําเสนอ และพูดนําเสนอไดนาสนใจ พบวาคาเฉลี่ย

เทากับ 2.6 นักเรียนกลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 และกลุมท่ี 5 นําเสนอไดนาสนใจโดยการเลาเรื่องราวเปนนิทาน แสดงบทบาท

สมมติ จากน้ันจึงเช่ือมโยงเรื่องราวกับแบบจําจองผังเมืองเซลลท่ีสรางข้ึน 

2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับแอปพลิเคชัน           HP 

Reveal 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิต พบวา  ความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33   

ตารางท่ี 2 คะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับแอปพลิเคชัน           

HP Reveal 

ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( ) 

ระดับความพึง

พอใจ 

1.นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลีย่นความรูระหวางนักเรียน คร ู 3.95 พึงพอใจมาก 

2.นักเรียนมีการวางแผนคนควาหาคําตอบ และแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 3.80 พึงพอใจมาก 

3.นักเรียนนําความรูมาเช่ือมโยงสมัพันธกับเน้ือหาอ่ืน 4.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4.นักเรียนมสีวนรวมในการนําเสนอ 4.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5.นักเรียนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานกลุม 4.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6.นักเรียนมีอิสระในการแสงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 4.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7.การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคดิ

สรางสรรค 
5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

8.ความเหมาะสมของเวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.95 พึงพอใจมากท่ีสุด 

9.กิจกรรมการจักการเรียนรูนาสนใจ สนุก เหมาะสม 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10.เปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบตนเองและปรับปรุงผลงานใหดีข้ึน 3.73 พึงพอใจมาก 

11.นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนวิชาชีววิทยามากข้ึน 4.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทยีบสนามฟุตบอลเปนไมโทคอนเดรียกลุมที ่5 ภาพที่ 2 แบบจาํลองผังเมืองเซลลของ
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ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( ) 

ระดับความพึง

พอใจ 

12.นักเรียนมีเจตคตติอวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีมีคุณคาในการดํารงชีวิต 3.70 พึงพอใจมาก 

13.นักเรียนไดนําความรูวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตรไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
3.30 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูหลังจากทํากิจกรรม 

พบวานักเรียนสวนใหญใหความสนใจกับการประยุกตใชแอปพลิเคชัน HP reveal ในการทํากิจกรรม   โดยการวาด

แบบจําลองผังเมืองเซลลเปนภาพเสนอ เมื่อนํากลองสมารตโฟนในแอปพลิเคชันไปสองท่ีผังเมืองเซลล จะปรากฏ

โครงสรางเซลล ทําใหนักเรียนสนุกไปกับการเรียน ดังบทสัมภาษณดังตอไปน้ี 

1. ดานวิธีการจัดการเรียนรู 

“มีกิจกรรมท่ีนาสนใจ ไมนาเบ่ือ ท้ังกิจกรรมเขาวงกตปริศนาไดใชแอปพลิเคชันในการสแกนรูปภาพเพ่ือน แลวมีรูป

โครงสรางเซลลตางๆ ปรากฎข้ึนมาบนหนาจอสมารตโฟน มันทําใหรูสึกตื่นเตน และลุนวาตอไปจะเปนรูปอะไร และ

กิจกรรมแบบจําลองผังเมืองเซลลท่ีพวกเราไดสรางโครงสรางภายในเซลลโดยการเปรียบเทียบกับผังเมือง และนําเสนอ

ดวยการใชแอปพลิเคชัน HP Reveal ทําใหเพ่ือนลุนวาเมื่อสแกนผังเมืองเซลลแลวจะเปนรูปโครงสรางเซลลอะไร ซึ่งท่ี

ผานมาคุณครูเคยใหทําแบบจําลองเซลลดวยการปนดินนํ้ามัน” 

(นักเรียนกอ และนักเรียนนายผูใหสัมภาษณ,29 สิงหาคม 2561) 

2. ดานปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนรู 

“การใชแอปพลิเคชันHP Reveal ตอนสแกนภาพไมข้ึนภาพท่ีจะแสดง แตก็สามารถแกไขไดดวยการใชอินเตอรเน็ตท่ีมี

ความเร็วเพ่ิมข้ึน และสแกนลงบนตัวคอมพิวเตอรของครู” 

(นักเรียนหญิง ผูใหสัมภาษณ,29 สิงหาคม 2561) 

3. ดานขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนรู 

“อยากใหเพ่ิมเวลาในการนําเสนอมากข้ึน และมีการทําวิดีโอประกอบ” 

(นักเรียนชาย ผูใหสัมภาษณ,29 สิงหาคม 2561) 

4. ดานเทคนิคการสอนของผูสอน 

“มีเทคนิคการสอนท่ีใหม มีกิจกรรมใหทําโดยประยุกตกับการเรียน เน้ือหาท่ีจะเรยีนเสมอ ทําใหไมนาเบ่ือ” 

(นักเรยีนหญิง ผูใหสัมภาษณ,29 สิงหาคม 2561) 
 

อภิปรายผล 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องเซลลสิ่งมีชีวิตเมื่อจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ

คุณภาพดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

(5E) เปนวิธีการสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผล  และสามารถแกปญหาได โดยการนําเอา

วิธีการตางๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนผานการสราง
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แบบจําลองผังเมืองเซลล ฝกการจดจําโดยใชแบบจําลองเปนสื่อ นักเรียนไดออกแบบและสรางดวยตนเอง ทําใหนักเรียน

มีความกระตือรือรนและสนใจท่ีจะสรางงานออกมาใหสมบูรณ สวยงาม อีกท้ังกิจกรรมยังสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการใช

จินตนาการ คิดออกแบบ เปรียบเทียบแบบจําลองเซลลใหแปลกใหม สอดคลองกับ นภาพร (2554) ท่ีกลาววาการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูน้ันเปนการจัดการเรียนรูท่ีครูใหนักเรียนศึกษาความรูดวยตนเอง โดยครูเปนผู

กระตุนใหนักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู  หรืออยากท่ีจะคนหาคําตอบเหลาน้ัน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนตัว

ชวยในการหาคําตอบ การสืบคนตางๆ จะชวยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูใหดีข้ึน อีกท้ังยังรูจักการคิดนอกกรอบจน

เกิดเปนความคิดสรางสรรค สอดคลองกับวิจารณ (2555) ท่ีกลาวถึงการออกแบบการเรียนรูทักษะการสรางสรรคและ

นวัตกรรม ควรมีเปาหมายและวิธีการดังตอไปน้ี คือ ใชเทคนิคสรางมุมมองหลากหลายเทคนิค เชนการระดมความคิด 

(brainstorming)  สรางมุมมองแปลกใหม ท้ังท่ีเปนการปรับปรุงเล็กนอยจากของเดิม หรือเปนหลักการท่ีแหวกแนวโดย

สิ้นเชิง  ท้ังน้ีการจัดการเรียนรูแบบกลุมยังสงเสริมใหนักเรียนระดม และพัฒนาความคิดสรางสรรคในการสรางช้ินงานได 

เน่ืองจากมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความสามารถทําใหช้ินงานมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัย

ของภัสสร (2558) เมื่อใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือสรางช้ินงาน ชวยสงเสริมทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

สรางสรรค ไดสื่อสารมุมมองใหมกับผูอ่ืนอยูเสมอ เปดใจรับและตอบสนองตอมุมมองใหมๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง และ

เขาใจขอจํากัดของโลก มองความลมเหลวเปนโอกาสการเรียนรู เขาใจวัฏจักรของความสําเร็จเล็กๆ และความผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึนบอยๆ จะนําไปสูการสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

การใชแอปพลิเคชัน HP reveal ในการนําเสนอ พบวา นักเรียนสามารถประยุกตแอปพลิเคชัน   HP Reveal 

เพ่ือใชในการนําเสนอไดแปลกใหม และพูดนําเสนอไดดี เน่ืองจากแอปพลิเคชัน HP Reveal  เปนเทคโนโลยีโลกเสมือน

ผสานโลกจริง (Augmented Reality) สามารถสรางความตื่นเตน และความนาสนใจในการนําเสนอ สอดคลองกับ

งานวิจัยของวิวัตน (2556) เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนรูของนักเรียน สามารถใหขอมูลสาระกับนักเรียนไดทันที นักเรียนไดประสบการณใหมในมิติท่ีเสมือนจริง นักเรียน

เกิดกระบวนการรวมกันเรียนรู การเรียนรูจะปรับเปลี่ยนโลกเสมือนผสานโลกจริงมากข้ึน สงเสริมใหนักเรียนเขาใจลึกซึ้ง

ในสิ่งท่ีตองการเรียนรู การนําเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงมาใชเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณ เช่ือมโยงเน้ือหาท่ี

ไดเรียนรูกับสถานท่ีหรือวัตถุท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีเรียนรูดวยภาพสามมิติ อีกท้ังการใช แอปพลิเคชัน 

HP Reveal รวมกับการจัดการเรียนรูเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับนักเรียนสงผลใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูมาก

สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย (2558) การนําเทคโนโลยี AR Code เขามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งยังเปนสิ่ง

ใหมสําหรับนักเรียน ทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู เกิดความประทับใจในการเรียนสิ่งเหลาน้ี เปดใจรับและ

พรอมท่ีจะเรียนรูในบทเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการทํากิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด ไดใชจินตนาการอยางสรางสรรค ไมปดก้ัน

ความคิดของนักเรียน มีบรรยากาศในการเรียนท่ีผอนคลาย 

2. ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควบคูกับความคิดสรางสรรค เพ่ือเปรียบเทียบ

วาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาพรอมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดหรือไม 
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การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยการใชระบบกีรออาตีของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย 

Development of the Qur'anic Reading Skills Using the Qira’ati System of 
PrathomSuksa Four Students, Ban Banangbuyo School. 

 

ผูวิจัย   นูฮา แวสะแม1     Nuha Waesamae1 

มุมีนะห บูหงอตาหยง2    MuminahBungatayong2   

ซูไลละ ยามา3     Sulailah  Yama3  

     

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

อานอัลกุรอานกอนและหลังการใชรูปแบบกีรออาตีของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลน้ันแสดงใหเห็นวา วิธีการสอนโดยใชกีรออาตีสามารถทําใหผูเรียนเพ่ิมพูน
ความรู ท้ังน้ีผูเรียนควรตองฝกฝนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญมากยิ่งข้ึน ซึ่งประชากรท่ีใชในการ
วิจัยไดแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย จากการประเมินทักษะการอานอัลกุรอานโดย
ใชกีรออาตี ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 แตหลัง
การทดลองพบคาเฉลี่ยเทากับ 9.00และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.71เมื่อพิจารณาการทดสอบคาที เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการทดสอบ
การอานอัลกุรอานโดยใชกีรออาตี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
คําสําคัญ : ทักษะการอาน,กีรออาต ี

Abstract 

 This study aims to develop Qur’anic reading skills and compare the learning achievement of 

Banangbuyo School Grade Four Students’ usage of pre- and post- QIROATI MODEL. 

The findings shows that teaching methods using QIROATI MODEL can play a key role in 
increasing the learners’ knowledge. However, they should practice reading it consistently in order to 
be skillful and professional in reading Al-Qur’an. According to the students’ assessment of their 
Qur’anic reading skill using QIROATI MODEL, the findings show that the Mean Score of the pre-test is 
4.40, and Standard Deviation is 0.55 whereas the post-test scores reveal that the Mean Score is 9.00, and 
the Standard Deviation is 0.71. According to the t-test in order to prove the hypotheses, it can be 
indicated that the post-scores are statistically significantly different when compared to the pre-test 
scores at the level of .01. It appears to confirm that reading Qur’an using QIROATI MODEL affects the 
learners’ post-test scores which are significantly higher than their pre-test scores.    
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บทนํา 
 

 การศึกษานับวาเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคน อิสลามเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญในเรื่อง
การศึกษาอยางยิ่ง  เน่ืองจากการศึกษาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตของมนุษย เปนหัวใจของความเจริญ ดังท่ีไดรูกันวาการ
ดาํเนินชีวิตของมนุษยในดานตางๆจําเปนตองอาศัยวิชาความรูจึงจะไดรับผลความสําเร็จ ดังน้ันตั้งแตเริ่มแรกท่ีอิสลาม
แผขยาย อิสลามไดสงเสริมและสนับสนุนใหมนุษยมีความรู ดังปรากฏในหาอายะฮฺแรกท่ีอัลลอฮฺทรงประทานใหทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งไดเริ่มดวยอายะฮฺท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมใหมีการศึกษาหาความรู อัลลอฮฺได
ตรัสไววา 
“จงอานดวยพระนามแหงผูอภิบาลของเจาผูทรงใหบังเกิดทรงใหบังเกิดมนุษยจากกอนเลือด 

จงอานเถิด และผูอภิบาลของเจานั้นผูทรงใจบุญย่ิง ผูทรงสอนการใชปากกา 

ผูทรงสอนมนุษยในสิ่งท่ีเขาไมรู”(อัลกุรอาน สูเราะฮฺอัล-อะลัก: 1-5) (ซุฟอัม อุษมาน. 2007) 

 ซึ่งความจําเปนท่ีตองหาความรูไมแตกตางจากความจําเปนของการละหมาด  การถือศีลอด  การจายซากาต 

และบทบัญญัติอ่ืนๆท่ีจําเปนตองปฏิบัติในอิสลาม อิสลามตองการใหคนมุสลิมศึกษาและแสวงหาความรูท่ีมีประโยชน

เทาน้ัน ท้ังท่ีมีประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺ สวนความรูท่ีมีประโยชนในการดําเนินชีวิตใน

โลกน้ี  ก็เปนสิ่งท่ีอิสลามสนับสนุนใหศึกษาเชนกัน มุสลิมทุกคนจึงตองเอาใจใสในเรื่องการหาความรูเพ่ือใหเขาใจศาสนา

และปฏิบัติไดถูกตอง โดยตองหาความรูท่ีเปนประโยชน ไมวาจะเปนประโยชนในโลกน้ีหรือโลกหนา (ซุฟอัม อุษมาน. 

2007) 

จากการสังเกตในการสอนรายวิชาอัลกุรอานในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโยพบวา 

ผูเรียนไมสามารถอานและเขียนอัลกุรอานไดอยางถูกตอง ขาดทักษะ 4 ดานดวยกัน คือ  ทักษะดานการฟง  ทักษะดาน

การพูด ทักษะดานการอาน ทักษะดานการเขียน จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยคิดวาจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการ

เรียนอัลกุอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  

ดังน้ัน ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดสําหรับการเรียนการสอนอัลกุรอาน เพ่ือตองการพัฒนา

ผูเรียนใหมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ดวยเทคนิคท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเลือกการใชหนังสือกี

รออาตีใหแกผูเรียน การจัดการเรียนการสอนจะเห็นไดวาผูสอนมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความชอบท่ีจะ

เรียนอัลกุรอาน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย อําเภอเมือง  จังหวัด
ยะลา 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานอัลกุรอานกอนและหลังของการใชรูปแบบกีรออาตี ช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี4 โรงเรียนบานบันนังบูโย อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 1.1. ความหมายและความสําคัญของกีรออาตี 

 ระบบกีรออาตี  คือ  การจัดการเรียนรูอัล-กุรอานแบบอานเปนคํา โดยไมสะกดคํา เนนการอานได อาน

ถูกตองและชัดเจน  กีรออาตีเปนระบบการเรียนการสอนทักษะการอานอัล-กุรอานแบบใหม  สมัยกอนจะเปนระบบการ

สอน “บัฆดาดี” หลักสูตรน้ีจะเนนการทองจํา พบวาเด็กท่ีเรียนในหลักสูตรน้ีมักจะเรียนแลวลืม ไมรูจักพยัญชนะ ผู

คิดคนหลักสูตรกีรออาตี คือ  อุสตาซฮัจยีดะฮฺลัน  ซัรการซี  (Ustaz Haji DahlanSalimZarkasyi) ชาวเมืองสามารัง  

อินโดนีเซีย  ทานเริ่มสนใจท่ีจะศึกษาการสอนอัล-กุรอาน  จึงเขาศึกษาท่ีปอเนาะและกลับมาสอนอัล-กุรอานแกลูกทาน 

โดยใชหลักสูตร “บัฆดาดี”  พบวาลูกของทานเรียนหนาลืมหลัง ทานจึงคนหาหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหการเรียนการ

สอนอัล-กุรอานไดผลและรวดเร็ว  จึงจัดทําหลักสูตรกีรออาตีท่ีเหมาะกับการพัฒนาการของผูเรียน ซึ่งก็มีการพัฒนา

หลักสูตรเรื่อยมา ทานไดใชแบบฝกอานอัลกุรอานท่ีมีท่ัวอินโดนีเซียเปนแนวทาง เรียบเรียงเน้ือหาใหมทีละหนา ๆ แบบ

ฝกอานหนาใดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง สามารถชวยใหนักเรียนอานไดงายและรวดเร็ว จะเก็บรวบรวมไว แบบฝกอานหนาใดทีมี

ผลสัมฤทธ์ิในเกณฑต่ํา ไมสามารถชวยใหนักเรียนอานไดดี  ทานก็จะนํามาแกไข ปรับปรุงและพัฒนา จนไดรับความพึง

พอใจจนสามารถจัดเปนหมวดหมูได                                                  

 นายอดุลย มะหะหมัด  กลาววากีรออาตี เปนรูปแบบการอานอัลกุรอานชนิดหน่ึงท่ีมีปรัชญาสําคัญสาม

ประการ คือ รูจกั เขาใจ อานไดถูกตองและรวดเร็ว จากประสบการณการสอนอัลกุรอานแบบกีรออาตีของปอเนาะทํา

ใหเห็นความแตกตางของเด็ก โดยเด็กท่ีเรียนกีรออาตีจะทําใหเด็กสามารถอานอัลกุรอานไดอยางรูอักษรสระ สามารถ

อานไดคลองและถูกตอง เด็กรักการอานและสามารถอานเรื่องอ่ืนๆได ตลอดจนนําไปเปนพ้ืนฐานของการศึกษาในระดับ

ท่ีสูงข้ึนตอไป อีกท้ังผูสอนในพ้ืนท่ีก็มีความสนใจท่ีจะเรียนรูกระบวนการอานและสอนอัลกุรอานแบบกีรออาตีอีกดวย 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝกทักษะ 

 อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือ แบบฝกหัด เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งจําเปนมาก 

เพราะตองอาศัยการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ แบบฝกทักษะมีช่ือเรียกตางๆกัน เชน ชุดฝก แบบฝก เปนตน การศึกษาคนควา

มีผูใหความหมายของแบบฝกทักษะ 

 1.2.1ความสําคัญของการฝก 

 แบบฝกเปนสื่อการเรียนชนิดหน่ึงท่ีทําข้ึนอยางเปนระบบและสามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียนไดเปนประโยชน

ตอการจัดการเรียนการสอนคือเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูเปนเครื่องมือวัดผลและประเมนิผลการเรยีนชวยใหครทูราบ

ความกาวหนาหรือขอบกพรองของนักเรียน และชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน เพราะการฝกจะทําใหเกิดความ

ชํานาญ ความแมนยํา และยังชวยพัฒนาการทางภาษาของเด็กได เพ่ิมพูนข้ึน ดังท่ีผูกลาวถึงคุณคาของการใชแบบฝก ไวดังน้ี 
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 อํานวย เลื่อมใส (อางใน อัตตรียะหเจะยิ 2549 :19) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะไววา หมายถึงแบบตัวอยาง

ปญหาหรือคําสั่ง เพ่ือใหผูเรียนรูมาแลว เพ่ือความรู ความเขาใจ และเปนการเพ่ิมทักษะความชํานาญใหแกผูเรียน ทําใหการ

เรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 ประภาพร ถ่ินออง (อางใน อัตตรียะหเจะยิ 2549 : 29) ไดกลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนท่ี

สรางข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติในแบบฝกน้ันจะ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะมากข้ึน เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีหลากหลาย 

 ดังท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา แบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนภาษาอยางยิ่ง แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสราง

ข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติในแบบฝกน้ันจะ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะมากข้ึน และทําใหผูเรียนมองเห็นความกาวหนาจากผลการ

เรียนรูของตนเองได อีกท้ังในการใชแบบฝกยังสามารถกระตุนความสนใจใหเกิดข้ึน ซึ่งจะจูงใจใหเกิดการพัฒนาทักษะและ

ความหมายในการอานใหดียิ่งข้ึน 

1.3งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ยูไฮดา หะยีปะดอเห็ง ( 2545 : บทคัดยอ อางใน อัตตรียะหเจะยิ2549 ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการใชวิธีสอนอาน

แบบกีรออาตีในการสอนซอมเสริมท่ีมีตอความสามารถในการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชุมชนบานเมือง

ยอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงกอนและหลังการฝก

ดวยการอานแบบกีรออาตี และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานท่ีสรางข้ึนตลอดจนปญหาการออกเสียง นักเรียนท่ี

ไดรับการสอนซอมเสริมดวยวิธีสอนอานแบบกีรออาตี และมีความสามารถในการอานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 75) 

 พลอย  มากมณี ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการฝกออกเสียง โดยใชสัทศาสตรท่ีมีตอการออกเสียง 

และเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 ท่ีมีภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม สรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปน้ี การฝกโดย

ใชสัทศาสตร สงผลตอการออกเสียงของนักเรียนท่ีมีภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม แตกตางกับวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของกลุมท่ีฝกโดยใชสัทศาสตรมีคาเฉลี่ยของคะแนนการออก

เสียงสูงกวากลุมท่ีฝกโดยปกติ แสดงวาการฝกโดยใชสัทศาสตรสามารถใชฝกนักเรียนท่ีมีภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม ใหสามารถ

ออกเสียงคําภาษาไทยไดถูกตอง 

สรปุจากการศึกษางานวิจัยขางตน พบวาการแกปญหาการอานไมออกสามารถใชกระบวนการเทคนิคและวิธีการตางๆ

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตางๆเพ่ือชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยการใชระบบกีรออาตีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ปการศึกษา2561  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ

ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. รูปแบบการวิจัย  

 3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 4. ข้ันตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4โรงเรียนบานบันนังบูโยอําเภอ

เมือง จงัหวัดยะลา  ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน  โดยมีนักเรียนท้ังหมด 19  คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี  ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบาน 

บันนังบูโย อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน  ซึ่งไดมาโดยการเลือกสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 

 

2. รูปแบบการวิจัย  

             การวิจัยครั้งน้ี ไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design  บุญชม ศรีสะอาด 

(2535 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางท่ี  1 

 

ตารางท่ี  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 

E T1 X T2 

 

  E หมายถึง กลุมทดลอง  

  T1 หมายถึง   การทดสอบกอนเรียน (Pre-test ) 

  X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูกีรออาตี โดยใช 

  แบบฝกทักษะการอานแบบกีรออาต ี

  T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการอานแบบกีรออาตี  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึน 

3.3.2   แบบสังเกตการอานอัลกุรอาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบสังเกตจากการอานของ

ผูเรียน  

3.33  ชุดรูปแบบกีรออาตีเพ่ือการพัฒนาทักษะการอาน อานเปนคําเนนการอานได อานถูกตองและชัดเจน ท่ี

ผูวิจัยเลือกสรางข้ึนมาใชในการพัฒนาการอานอัลกุรอาน 

 

4.ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ผูวิจัย ไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

1. นําการอานรูปแบบกีรออาตีภาษาอาหรับ  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผูวิจัยไดดําเนินการสราง 
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เครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

1.1 ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม (อัลกุรอาน) 

โรงเรียนบานบันนังบูโยอําเภอเมือง  จังหวัดยะลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 

1.2 ศึกษาหลักสูตร คนควาขอมูล  คูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตรโรงเรียนบานบันนังบูโยอําเภอ
เมือง  จังหวัดยะลาพุทธศักราช 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เก่ียวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู   

1.3 ศึกษาการอานอัลกุรอานโดยใชกีรออาตี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จากเอกสารตางๆ  
1.4 ดําเนินการสรางนวัตกรรมการอานอัลกุรอานโดยระบบกีรออาตีช้ันประถมศึกษาปท่ี4โรงเรียน

บานบันนังบูโย อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
1.5 สรางแบบสังเกตอานอัลกุรอานดวยระบบกีรออาตี  

 

กลุมสาระการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม (อัลกุรอาน) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยถามครอบคลุมองคประกอบ

ของกีรออาตี  5  ดานคือ 

  1) จุดประสงค 

  2) เน้ือหา 

  3) รูปแบบ 

  4) การอานคํา 

  5) การวัดและประเมินผล  

  1.6 นํากีรออาตีพรอมแบบสังเกตท่ีสรางข้ึน  เสนอตอผูเช่ียวชาญใหกับอาจารยท่ีปรึกษาและครูพ่ี

เลี้ยง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของกีรออาตี 

  1.7 นํากีรออาตีไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  5 คนปการศึกษา 2561

โรงเรียนบานบันนังบูโยอําเภอเมือง  จังหวัดยะลา เพ่ือดูเวลาท่ีใชความเหมาะสมของกีรออาตี เราความสนใจของ

นักเรียน สอดคลองกับเน้ือหา  

  1.8 นํากีรออาตีใชการอานอัลกุรอานกีรออาตีท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2561  โรงเรียนบานบันนังบูโย จํานวน  5 คน  

 2. การสรางแบบสังเกตทางการอานอัลกุรอาน เรื่อง การพัฒนาอานอัลกุรอานของผูเรียน โดยใชระบบกีรออา

ตี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4โรงเรียนบานบันนังบูโยผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับ ดังน้ี  

2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนบานบันนังบูโย อําเภอเมือง  

จังหวัดยะลาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  2.2 กําหนดเน้ือหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระ 

  2.3 สรางแบบสังเกต เพ่ือใชในการสังเกตการพัฒนาการอานอัลกุรอานของผูเรียน 

2.4 นําแบบสังเกตท่ีสรางข้ึน  เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิมกับขอ (1.6) เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา คําท่ีใช และประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค

การเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

   ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา       ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 

   ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 
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   ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดไมตรงตามจุดประสงค 

2.5 นําคะแนนผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ

จุดประสงคโดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อางใน บุญชม  

ศรีสะอาด 2545 : 64-65) 

 IOC   =  
N

R∑  

IOC  =    คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค   

   ∑R   =     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

 N   =     จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 หลักเกณฑการคัดเลือกขอคําถามมีดังน้ี 

  1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต  0.5-1.00  คัดเลือกไวใชได 

  2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5  ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง  

  2.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try-Out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี  4  ปการศึกษา 2561โรงเรียนบานบันนังบูโยจํานวน 5  คน  

5. การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1. วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการอานอัลกุรอาน โดยใชกีรออาตีจาก

การอานกอนเรียนและหลังเรียน 

  2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการอานกีรออาตี 

  3. วิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ยและรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินการอานกีรออาตี

ระหวางเรียน 

 

ผลการวิจัย  
 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูรายงานไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของการอานอัลกุรอาน โดยใชระบบกีรออาตี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนบานบันนังบูโยตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบหาความตางระหวางการอานอัลกุรอานกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝก

ทักษะกีรออาต ี

 

1. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของการอานอัลกุรอาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี  1  โรงเรียนบานบันนังบูโย 
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ตารางท่ี  1คะแนนเฉลี่ย  และรอยละ  เพ่ือหาประสิทธิภาพของการอานอัลกุรอาน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย  
 

คนท่ี 

คะแนนทดสอบ
ก อ น เ รี ย น  10 
คะแนน 

( T₁ ) 

คะแนนการอานกีรออาต ี

คะแนนทดสอบ
ห ลั ง เ รี ย น  10 

คะแนน ( T₂ ) 

เล
มที่

 1
 5

 ค
ะแ

นน
 

เล
มที่

 2
 5

 ค
ะแ

นน
 

เล
มที่

 3
  5

 ค
ะแ

นน
 

เล
มที่

 4
 5

 ค
ะแ

นน
 

เล
มที่

 5
  5

 ค
ะแ

นน
 

รวม 
25 คะแนน 

1 4 3 3 2 2 2 12 9 

2 4 4 4 3 3 3 17 9 

3 5 4 2 2 3 2 13 10 

4 5 3 3 2 2 2 12 9 

5 4 3 3 2 2 2 12 8 

ผลรวม 22 17 15 11 12 11 66 45 

คาเฉลี่ย 4.40 3.40 3.00 2.20 2.40 2.20 13.20 9.00 

S.D 0.55 0.55 0.71 0.45 0.55 0.45 2.17 0.71 
คารอย

ละ 8.15 12.59 11.11 8.15 8.89 8.15 16.30 16.67 
จากตารางท่ี 1 การอานอัลกุรอานโดยใชระบบกีรออาตีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน  5  เลม มีคะแนน

เฉลี่ย  23.00  คิดเปนรอยละ  16.30  ดังน้ัน  กีรออาตีท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ท่ีตั้งไว 

ตอนท่ี  2    วิเคราะหหาความแตกตางระหวางคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนผลการวิเคราะหขอมูล

ปรากฏดังในตารางท่ี  3  ดังน้ี 

ตารางท่ี  2 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยและคารอยละของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ รอยละ 

กอนเรียน 5 10 22 4.40 8.15 

หลังเรียน 5 10 66 9.00 16.67 
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 จากตารางท่ี 2   พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานอัลกุรอานจากการทดสอบกอนเรียน  เทากับ 

4.40  คิดเปนรอยละ  8.15  ทดสอบหลังเรียนเทากับ  9.00  คิดเปนรอยละ 16.67  แสดงใหเห็นวานักเรียนมี

ความกาวหนาในการอานอัลกุรอานสูงข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชกีรออาตีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย
ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการอานอัลกุรอาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานอัลกุรอานของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกีรออาตี  ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี  4 โรงเรียนบานบันนังบูโยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกีรออาตีมีความสามารถทางการอานดีข้ึน เหตุผลมาจาก การเรียนโดยใชกีรอ
อาตีเปนนวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัย ในขณะเรียนนักเรียนไดรับความรู ความสนุกสนานและความสามารถตลอด
กิจกรรม นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามประสบการณการเรียนรูและศักยภาพของแตละบุคคล นอกจากน้ี
การออกแบบและผลิตบทเรียนเปนไปตามข้ันตอนอันเหมาะสม ท้ังดานรูปภาพและกิจกรรม ซึ่งมีการจัดลําดับข้ันตอน
การเรยีนรูตามลําดับความยากงายของเน้ือหา เน้ือหามีปริมาณพอเหมาะกับเวลาในแตละคาบเรียน ท้ังน้ียังมีการเสริม
วิธีการอานโดยใชสื่อตางๆท่ีนาสนใจระหวางการเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกเพลิดเพลินกับเน้ือหาบทเรียน เกิดจากการ
เรียนรูท่ีคงทน แมนยําและถูกตอง อีกท้ังเพราะบทเรียนท่ีใชกีรออาตีมีการแบงการเรียนรูเปนชุดการเรียนยอยๆ 5 ชุด ท่ี
ใชกีรออาตีเปนแหลงพัฒนาทักษะการอานตางๆ การใชกีรออาตีท่ีเหมาะสมชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาดานการอานท่ี
สูงข้ึน ท้ังน้ี การใชกีรออาตีสามารถประมวลขอมูล การอานออกเสียง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ท่ีดีและมีความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี(2551) ท่ีกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไววามีบทบาทตอ
การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนมีสื่อการสอนท่ีอยูในรูปวัสดุ อุปกรณ หรือวิธีการตางๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนและ
สงเสริมการเกิดการเรียนรูเน้ือหาวิชาไดอยางตอเน่ือง  

จากการอภิปรายผลการวิจัยขางตนน้ันแสดงใหเห็นวา วิธีการสอนโดยใชกีรออาตีสามารถทําใหผูเรียนเพ่ิมพูน
ความรู ท้ังน้ีผูเรียนควรตองฝกฝนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญมากยิ่งข้ึน ซึ่งประชากรท่ีใชในการ
วิจัยไดแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย จากการประเมินทักษะการอานอัลกุรอานโดย
ใชกีรออาตี ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 แตหลัง
การทดลองพบคาเฉลี่ยเทากับ 9.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.71เมื่อพิจารณาการทดสอบคาที เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการทดสอบ
การอานอัลกุรอานโดยใชกีรออาตี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน Monazza และ Geeta (2011) พบวา ครูท่ีใชสื่อและวิธีการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธรรมชาติของตัวผูเรียนและวิชาสามารถทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียนไดเปน
อยางดี 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. การเลือกเน้ือหาท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ เพศ วัย และระดับ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนดวย หากเน้ือหาใดท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรนการเรียนรูเพ่ิม
มากข้ึน  

2. ครูผูสอนอัลกุรอานควรนํากีรออาตีเพ่ือการพัฒนาทักษะอานกลุมสาระการเรียนรูอัลกุรอานช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีผูรายงานไดใชไปประกอบการสอน เน่ืองจากกีรออาตีน้ี มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีกําหนดไว 
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3.  ในระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนต่ํา อาจจะ
ไมเขาใจหรือเกิดการเรียนรูชา หรือตองการความชวยเหลือ ครูควรใชเทคนิคเสริมแรงกระตุนใหนักเรียนสนใจ หรืออธิบาย
ใหเขาใจชัดเจนอีกครั้ง 
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การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับวิธีการสอนแบบปกติ 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานน้ํากระจาย จังหวัดสงขลา 
A Comparison of The Effect of Problem-Based Learning and Conventional 
Instruction on Learning Achievement in The Topic Sexual Risk Behavior  

of Prathomsuksa 6 Student’s at Ban Nam Krachai School  
in Songkhla Province 

 
ผูวิจัย ยามีละห บือราเฮง1  Yamilah Bueraheng1  
 พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร2 Pornpen Pataranutaporn2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน และวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

          กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย 
จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการทดสอบคาทีแบบ
กลุมอิสระตอกัน (Indepandent-samples t-test) และแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสูงกวาวิธีการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6/2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาสุขศึกษาหนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน, , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ,     
      ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
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บทนํา 
 สุขศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีเปาหมาย เพ่ือการดํารงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืนโดยมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ  
คุณธรรม  คานิยม  และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีพวกเราถือเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ีมาตรา 6 การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุค
เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู มีความแตกตางกันมากหากเราตองการใหสังคมไทยดํารงศักดิ์ศรีและคน
ไทยสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การศึกษาไทยตองกาวไปสูเปาหมายในสู “ยุคความรู” จุดทาทายในการ
จัดการศึกษาควรไปในทิศทางของความสุขในการทํางานอยางมีเปาหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีลูกศิษยในยุคความรูกระตุนใหศิษย
เรียนรูตลอดชีวิต ครูจึงตองยึดหลัก “สอนนอย เรียนมาก” ดวยจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียน ครูตองตอบไดวา ศิษยได
เรียนอะไร และเพ่ือใหศิษยไดอะไร การประสบผลสําเร็จไดน้ัน ครูตองทําอะไร ไมทําอะไร การทําหนาท่ีครูจึงไมผิดทาง
คือ ทําใหศิษยเรียนไมสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ( 21st 
Century Skills) จะเกิดข้ึนไดจาก “ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอานวยความสะดวก” ในการเรียนรู 
ใหศิษยไดเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การจัดการเรียนรู
แบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือ
มีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวย
แนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 
(กมลฉัตร กลอมอ่ิม,  2560) 
 จากการท่ีผูวิจัยไดจัดการเรียนรูแบบปกติรายวิชาสุขศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้า
กระจาย พบวา นักเรียนสวนใหญ ไมคอยใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน และไมมีความกระตือรือรนในการ
เรียน ซึ่งหนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะสังคมท่ีเปลี่ยนไปใน
ปจจุบันทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมและนํามาซึ่งการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม จนเกิดปญหาตางๆ 
ตามมา เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร การติดโรคทางเพศสัมพันธ เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่อง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนหน่ึงวิธีท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญ คุณคาของตนเอง รูจักการวางตัวท่ี
เหมาะสมตอเพศตรงขาม และสามารถหลีกเลี่ยงตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางเหมาะสม หากการจัดการเรียนการ
สอนสขุศกึษา ผูสอนไดจัดใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
มีความสุขในการเรียนยอมสงผลตอความสนใจในการเรียนและทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี อีกท้ังสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (กมลฉัตร กลอมอ่ิม,  2560) 
 การจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐานจะแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยแตละกลุมจะมีผูเรียนประมาณ   
5-8 คนและมีครูผูสอน 1 คนหรืออาจจะมากกวาทําหนาท่ีเปนผูกระตุนสนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูซึ่งจะเรียกผูสอนในระบบน้ีวาผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) กระบวนการจะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนได
ประสบกับปญหาท่ีสําคัญ ซึ่งคลายคลึงกับปญหาท่ีจะตองไปประสบจริงทางวิชาชีพของตนในอนาคต โดยท่ีผูเรียนมิไดมี
การเตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาน้ีมากอน โดยทีมผูสอนจะนําปญหาดังกลาวมาเขียนเปนสถานการณ (Scenario) 
หรือโจทยปญหา (Problem) เปนการสรางเหตุการณจําลอง เพ่ือใชเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดฝกหัดการคิดไตรตรอง 

[ 346 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

หาเหตุผลมาอธิบาย และพยายามแกไขปญหาเบ้ืองตนโดยใชความรูพ้ืนฐานเดิมท่ีแตละคนมีอยูมารวมกัน ตั้งเปนสมติ
ฐาน พรอมกับพิจารณาและตั้งวัตถุประสงคในการไปศึกษาคนควาหาความรูท่ีจําเปนเพ่ิมเติม พรอมกับพิจารณาและตั้ง
วัตถุประสงคในการไปศึกษาคนควาหาความรูท่ีจําเปนเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาชวยในการพิสูจนสมมติฐาน จากน้ันกลุมผูเรียน
ก็จะแยกยายกันไปศึกษาหาความรูดวยวิธีการตางๆตามวัตถุประสงคท่ีไดชวยกันตั้งไวแลวจึงนําขอมูลท่ีไดเพ่ิมเติมมา
ใหม กลับมาชวยกันสรุปสมมติฐานท่ีตั้งไวเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาใหลุลวงตอไป ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวเปน
สวนหน่ึงในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ท่ีผูสอนไดทาการจัดการเรียนรูในภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 
2558 ใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือนาความรูท่ีไดนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
โรงเรียนตอไป ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังน้ี ข้ันตอนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย (2553) ไดกําหนดข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไว 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การกําหนดปญหา 
เปนข้ันท่ีผูสอนจัดสถานการณตางๆกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งท่ีเปนปญหา
ท่ีผูเรียนอยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจท่ีจะคนหาคําตอบ  ข้ันท่ี 2 ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทํา
ความเขาใจปญหา ท่ีตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาได ข้ันท่ี 3 ดําเนิน
การศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งท่ีตองเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย ข้ันท่ี 4 
สังเคราะหความรู เปนข้ันท่ีผูเรียนนําความรูท่ีไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูท่ี
ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ข้ันท่ี 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุม
ตนเอง และประเมินผลงานวาขอมูลท่ีศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง ข้ันท่ี 6 นําเสนอและ
ประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผูเรียน    
ทุกกลุมรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน (ภัทราวดี มากมี,  2558) 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานกับวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย จังหวัดสงขลาเพ่ือจะไดขอมูลเปนแนวทางในการแกปญหาหรือ
พัฒนาผูเรียนตอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย ผูศึกษาได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

   
  ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. วิธีการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 
2. วิธีการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรู
แบบปกต ิ 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
2. ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และวิธีการสอนแบบ
ปกติ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานนํ้ากระจาย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยท่ีใชในการวิจัย 
 2. แบบแผนการวิจัย 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. ประชากรและตัวอยาง 
      1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย ภาคเรียนท่ี 1  ป
การศึกษา 2561 จํานวน 144 คน 
      1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 21 คน และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2 
จํานวน 21 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานนํ้ากระจายโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
Sampling) 
 2. แบบแผนวิจัย 
      การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
Randomized control group pretest – posttest design ซึ่งมีรปูแบบดังน้ี 

   
กลุมตัวอยาง ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E(R) X TE 

C(R) - TC 

 
 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุมการทดลอง 
 C แทน กลุมการควบคุม 
 R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม 
 X แทน การจัดกระทํา 
      TE และ TC แทน การวัดผลหลังการทดลอง (posttest) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
      3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 42 
คน จํานวน 7 แผน เวลาเรียน 7 ช่ัวโมง  

[ 348 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

      3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง      
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนแบบเลือกตอบจํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 
  
 4. การวิเคราะหขอมูล 
      4.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
      การวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
สถิติท่ีใชเปน คาเฉลีย่เลขคณติ (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation โดยแบงระดบัความพอใจเปน 
5 ระดับ ดังน้ี 
          1.00-1.80  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดบันอยท่ีสุด 
          1.81-2.60  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดบันอย 
          2.61-3.40  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดบัปานกลาง 
          3.41-4.20  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดบัมาก 
          4.21-5.00  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดบัมากท่ีสุด 
      

      4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4.2.1 IOC การหาความตรงเชิงเน้ือหา  
  4.2.2 ความยากงาย  

  4.2.3 อํานาจจําแนก  

  4.2.4 ความเช่ือมั่นแบบ KR 20 
       

      4.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

  4.3.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย ( X )  
  4.3.2 หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  4.3.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทีแบบกลุมอิสระ (Indepandent-
samples t-test)  
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
( ) หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ ( ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาสุขศึกษา 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
บทบาทผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ท่ีสุด ดานบทบาทผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ดานการจัดการเรียนรู  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.67 และดานการวัดและประเมินผล มีคาเทากับ 4.69 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานหลังเรียน สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีวาง
ไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานท่ีผูวิจัยนํามาใชในการสอนครั้งน้ี เปนวิธีท่ีทําใหนักเรียน
เกิดความหลากหลายทางความคิด การจัดกิจกรรมท่ีเปนกลุมหรือเปนคู โดยมีการรวมมือกันทํากิจกรรม คอยชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยไดรับบทบาทเปนผูสอนและผูเรียน แลกเปลี่ยนความคิดและครูผูสอนมีหนาท่ีจัดประสบการณใหกับ
ผูเรียน และอํานวยความสะดวกในการเรียน สรางบทเรียนท่ีเปนสถานการณปญหาท่ีจะกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูใน
เน้ือหาท่ีเปนแนวคิดสําคัญของปญหาน้ัน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูในครั้งน้ีจะ
ชวยใหผูเรียนไดเขาใจเน้ือหา มีทักษะในการใชชีวิตเก่ียวกับ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ    จิรพรรณ เฟองประยูร และคณะ (2559) ไดศึกษา เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยวิธีใชปญหาเปนฐานกับวิธีแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยวิธีใชปญหาเปนฐานสูงกวาวิธีแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
วิธีใชปญหาเปนฐานสูงกวาวิธีปกติ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3.เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยวิธีใชปญหาเปนฐานสูงกวาวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
 ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิชาสุขศึกษาหนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานบทบาทผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ดานบทบาทผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ดานการ
จัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และดานการวัดและประเมินผล มีคาเทากับ 4.69 ท้ังน้ีเน่ืองจากผูสอนจะเปนผู
กระตุนสนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดกระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนเขาใจคําถามและเกิดความคิด สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองและเปรียบเสมือนผูแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริงทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 สามารถนําขอมูลเปนแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนตอไป 
 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเหมาะกับถานศึกษาท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีเพียงพอ เชน หองสมุดตองมี
หนังสือท่ีหลากหลาย มีคอมพิวเตอรไวสําหรับสืบคนขอมูล มีสื่อ และทรัพยากรการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กับวิธีการสอนอ่ืนๆเพ่ือเปนขอมูลและ
แนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนตอไป 
 ควรมีการเก็บขอมูลวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะผูวิจัย    อาซียาห สาเมาะ1 
         นูรอาซีกีน ยีสมัน2 

    สุพรรษา สุวรรณชาตรี3       
 

บทคัดยอ 

    งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม
ของนักเรียน และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตาม
แนวคิดหองเรียนกลับดาน  กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1/2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.เมือง จ.ปตตานี จํานวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling ) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานใชวิธีการเรียนรู
แบบ LDPQ คือ 1) การเรียนรู (Learning) เปนข้ันท่ีนักเรียนเรียนรูเน้ือหาดวยตนเองนอกหองเรียน 2) การลงมือปฏิบัติ 
(Practice By Doing) เปนข้ันท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมในช้ันเรียนดวยตนเอง 3) การอภิปราย (Discussion) 
เปนข้ันท่ีนักเรียนรวมกันอภิปรายเน้ือหาในช้ันเรียน และ 4) ข้ันทดสอบยอย (Quiz) เปนข้ันทดสอบเพ่ือประเมินความรู
ความเขาใจในเน้ือหาหลังเรียนจบแตละหัวขอ ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 9 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เรื่อง ดิน หิน แร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร แบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรู ดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-
Posttest Design) ในการวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลทางสถิต โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ในการศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยหาคาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการเก็บขอมูลภาคสนามมีการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบสรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) 

         ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม
อยูในระดับดีท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การเรียนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการ   
              ทํางานเปนทีมของนักเรียน ความพึงพอใจในการเรียน 
 
 

 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวทิยาศาสตรทั่วไป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2อาจารยประจาํโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3อาจารย ดร. ประจาํภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

The research aimed to compare the effect of LPDQ learning method by using Flipped 
Classroom Approach on Science Achievement, Teamwork skill and Instructional Satisfaction. The 
sample on this research was the students of Mathayomsuksa 2/2. The study was held on the 1st 
semester; Academic year: 2018 with a class of 37 students. The sample was chosen by cluster 
random sampling method. The LPDQ learning method by Using Flipped Classroom Approach 
included 1) Learning; the step which the students gain knowledge by self-study outside of the 
classroom, 2) Practice By Doing; the step which the students study by self-doing activities into the 
classroom, 3) Discussion; the step which the students discuss the knowledge together into the 
classroom and 4) Quiz; the step to evaluate the learning achievement after studying each unit. The 
students were instructed by using Flipped Classroom Approach for 9 hours. The research 
instruments consist of Lesson plans for the Flipped Classroom Approach with rock, soil and mineral, 
Science achievement test, Teamwork skill survey form and Questionnaire of student satisfaction. 
The experimental research was conducted using the One-group Pretest Posttest Design. The data 
was analyzed by frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and analytic Induction 
for analyzing the field data collection. 
    The research findings of this study were the science learning achievement of the students 
learned by Flipped Classroom Approach after studying were higher than before at the significant 
level of .05, the student got average gained score on Teamwork skill in highest level and the 
students satisfaction towards LPDQ learning method by using Flipped Classroom Approach was at 
high level. 
 
Keywords: Flipped Classroom Approach, Science learning achievement, Teamwork skill, Instruction 
satisfaction 
 

บทนํา 
เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคณุภาพ ดวย

กระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ, 2553: 
2) โลกแหงการศึกษาในปจจุบันไดเปลีย่นแปลงไปอยางมาก ดวยอิทธิพลของยุคท่ีมี ความเจรญิกาวหนาอยางรวดเร็ว 
จากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหการเช่ือมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกันท่ัวทุกภูมิภาคของโลก
เปนไปไดโดยงาย เปนยุคแหงขอมลูขาวสารท่ีไรขีดจํากัด (สุทธิพร จติตมิตรภาพ, 2553: 1-5) ดังน้ัน ครูจึงตองมีความ
ตื่นตัวและสรางสรรคการจัดการเรยีนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหง
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 อยางมาก โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ คือ ทักษะการ
เรียนรู (Learning Skill) ท่ีเนนผูลงมือทํา คือ ตัวนักเรียนเอง ครูเปนเพียงผูชวย คอยใหคําแนะนํา ไมใชผูสอนหรือบอก
ความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (วิจารณ พานิช, 2556ค: 29-33; นภาลยั ทองปน, 
2556: 590-591)  
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จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ท่ีไดจากการสอบวัดผลทายหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การ
จําแนกสารท่ีผานมา นักเรียนมีความรูความสามรถแตกตางกันไป โดยในหน่ึงหองมีท้ังนักเรียนท่ีไดคะแนนในระดับท่ีดี
มาก ในระดับปานกลาง และในระดับท่ีออน จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาน้ีท่ีควรจะ
ไดรับการจัดการแกไข การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานถือเปนแนวคิดหน่ึงท่ีนาสนใจและมีความสอดคลองกับ
สถานการณ เพ่ือใชเปนแนวทางสูการแกปญหา อีกท้ังการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานท่ีใหนักเรียนศึกษาสื่อ
การเรียนรูกอนการเรียนในช้ันเรียน ยังสอดคลองกับจุดประสงคของรายวิชาวิทยาศาสตรท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งน้ี 
เปนรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอนมี
การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:  92)  

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมีข้ันการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ LDPQ คือ 1) การเรียนรู (Learning) เปนข้ันท่ีนักเรียนเรียนรูเน้ือหาดวยตนเองนอกหองเรียน 2) การลงมือ
ปฏิบัติ (Practice By Doing) เปนข้ันท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมในช้ันเรียนดวยตนเอง 3) การอภิปราย 
(Discussion) เปนข้ันท่ีนักเรียนรวมกันอภิปรายเน้ือหาในช้ันเรียน และ 4) ข้ันทดสอบยอย (Quiz) เปนข้ันทดสอบเพ่ือ
ประเมินความรูความเขาใจในเน้ือหาหลังเรียนจบแตละหัวขอ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเปนข้ันการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยเรียบเรียงข้ึนเอง หลังจากท่ีไดอานเอกสารท่ีเก่ียวของหลายๆ แหลง โดยท้ังสี่ข้ัน มีการ
ผสมผสานแนวคดิการเรียนรูนอกหองเรียนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด  Learning Pyramid เริ่มจาก
ข้ันแรก นักเรียนเรียนเน้ือหาดวยตนเอง มีโอกาสเลือกรูปแบบการเรียน แหลงการเรียนรู และจัดการเวลาการเรียนรู ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดการเรียนรูนอกหองเรียน ข้ันท่ีสองนักเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมในช้ันเรียนดวยตนเอง โดย
มีครูเปนผูช้ีแนะ เปนท่ีปรึกษาในเวลาท่ีนักเรียนตองการ ข้ันท่ีสาม นักเรียนอภิปรายเน้ือหาในช้ันเรียนรวมกับเพ่ือนๆ 
และครูเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน ซึ่งในข้ันท่ีสองและสามน้ีเปนไปตามแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
Learning Pyramid จากงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร Harvard Business Review อันแสดงใหเห็นถึงคารอยละจากการ
จัดกิจกรรมท่ีตางกัน โดยพบวาการเรียนรูจากการไดแลกเปลี่ยนพูดคุย (Discussion) การไดลงมือปฏิบัติ (Practice By 
Doing) ทําใหเกิดการจดจํา และเรียนรูไดถึงรอยละ 90 (วิจารณ พานิช, 2555: 141-142) และข้ันสุดทาย คือ ข้ันการ
ทดสอบยอยเพ่ือใหนักเรียนไดประเมินประสิทธิภาพการเรียนรูของตนเอง นอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาทักษะการ
ทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดปตตานี โดยผูวิจัยคาดหวังวา จะ
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูไปสูศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนานักเรียน ท้ังทางดานสมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได โดยท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู   
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ        

ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
 

 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
2. ทักษะการทํางานเปนทีม  
3. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียน
กลับดาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

     1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนท่ีไดรบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับดาน 

2. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ 
ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จาํนวน 3 

หองเรียน จํานวนนักเรยีน 116 คน  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาคการ

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) คือ หองเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวนนักเรยีน 37 คน   

ตัวแปรท่ีศึกษา  
ผลการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปร ดังน้ี 

(1) ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน  
(2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย  

(2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร  
(2.2) ทักษะการทํางานเปนทีม 
(2.3) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

ขอบเขตดานเนื้อหา  
เน้ือหาท่ีทําการวิจัย คือ รายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรูท่ี 3 ทรัพยากรธรณี เรื่อง ดิน หิน แร 

ประกอบดวยหัวเรื่อง ดังน้ี  
เรื่องท่ี 1 ดิน 
    -  ปจจัยในการเกิดดิน 
    -  สมบัติบางประการของดินและการใชประโยชน 
เรื่องท่ี 2 หิน 

        - ลักษณะท่ัวไปและชนิดของหิน 
        - การเกิดหิน และการใชประโยชน 
        - วัฏจักรหิน 

เรื่องท่ี 3 แร 
        - ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร 
        - ชนิดและแหลงท่ีพบ     

ระยะเวลาท่ีทําการทดลอง  
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ภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ระยะเวลา 3 สัปดาห รวมจํานวน 9 ช่ัวโมง   
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย    
การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group 

Pretest-Posttest Design) (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 139)     
สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

O1 X O2 

 
O1     หมายถึง การจดัการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู      

(ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม)          
   X     หมายถึง การจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน                

O2    หมายถึง การจดัการทดสอบหลังการจดัการเรียนรู    
                                          (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม)   

 
ประชากร   
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรยีน

สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จ.ปตตานี จาํนวน 3 หองเรียน   
กลุมตัวอยาง    
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุม

ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีคณุลักษณะตาง ๆ กัน ท้ัง
นักเรียนท่ีเรียนเกง กลาง ออน พิจารณาไดจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ท่ีไดจากการทดสอบวัดผล
ทายหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การจําแนกสารท่ีผานมา ดังภาพ 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนนักเรยีนกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนวยการเรยีนรูท่ี 
1 เรื่อง การจําแนกสารของนักเรียนช้ันม. 2/2 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัใชเครื่องมอืวิจัยในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย   
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับดาน เรื่อง ดิน หิน แร ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน

จํานวน 3 แผน ระยะเวลา 9 ช่ัวโมง  
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ง ดิน หิน แร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ                          
3. แบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรยีนกลับดาน        

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale)  จํานวน 15 ขอ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มลีักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของลเิคิรท (Likert Scale)  จํานวน 15 ขอ 
5. แบบเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัยท่ีประกอบดวย     

5.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน   
5.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย   
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับดาน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอน 

ดังน้ี   
1.1 ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน จากนักการศึกษา

หลาย ๆ ทาน จากน้ันศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูหลาย ๆ วิธี และนําวิธีตาง ๆ มาประยุกต แลวสรางวิธีการจัดการ
เรียนรูรูปแบบใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของกลุมท่ีศึกษาและสามารถพัฒนาการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ดิน หิน แร ใหดียิ่งข้ึน   

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37  
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1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ในดานหลักการ จดุมุงหมาย โครงสราง การจัดหลักสตูร การจัดเวลาเรียน การ
จัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู   

1.3 วิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
และกําหนดเน้ือหาท่ีจะใชในการวิจัย ไดแก หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรือ่ง ดิน หิน แร 

1.4 ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของหนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ดิน หิน แร ดานมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดการเรยีนรู สาระสําคญั จุดประสงคการเรียนรูท่ีคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู เน้ือหาการจัดการเรียนรู 
แหลงเรียนรู สื่อ และการวัดผลการเรียนรูจากหนังสือเรียน และคูมอืการจัดการเรียนรูสาํหรับครู   

1.5 สรางแผนการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน จาํนวน 3 แผน ใชเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 9 ช่ัวโมง แผนการจดัการเรียนรูประกอบดวย มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู จุดประสงค
การเรยีนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล สื่อ และแหลงการเรียนรู    

1.6 นําแผนการจดัการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ แกไขความถูกตอง ความ
ครอบคลมุ ความเหมาะสมของการจัดการเรยีน และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ พรอมนําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
แกไข     

1.7 นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีปรบัปรุงแกไขเรยีบรอยแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง            
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ดิน หิน แร โดยสรางเปนแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก มีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี   
2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือการจดัการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตําราและรายละเอียด

เน้ือหาจากหนังสือเรียน มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรยีนรู สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรูท่ี 3 เรื่อง ดิน 
หิน แร เพ่ือรวบรวมเน้ือหาท่ีนักเรยีนตองศึกษาในบทเรียน แลวนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบทดสอบ  

2.2 สรางแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจํานวน 50 ขอ (ใชจริง 30 ขอ) ตามตารางวิเคราะห 
ขอสอบ (test blue print)   

2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาท่ีใช จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถามใหถูกตอง ชัดเจน
และเขาใจงาย  

2.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวในขอท่ี 2.3 ไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาหาคาความตรง ดวย
สูตรดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Index of ItemObjective Congruence = 
IOC) คัดเลือกแบบทดสอบท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.67 ข้ึนไป   

2.5 นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนําของผูเช่ียวชาญ จากน้ันนําไปทดลองใช ครั้งท่ี 1 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร    

2.6 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
แลวคัดเลือกขอท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 – 1.00 

2.7 นําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชครั้งท่ี 2 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 
ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

2.8 นําผลการตรวจใหคะแนนมาวิเคราะหหาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Rechardson 20: KR-20)   

2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ดิน 
หิน แร ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป   
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    3. แบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลบัดาน มีข้ันตอนใน
การสราง ดังน้ี 

3.1ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการทํางานเปนทีมเพ่ือหากรอบวัดทักษะการ
ทํางานเปนทีมใหครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรียนรู และข้ันตอนการจัดการเรียนรู  

3.2 สรางแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน โดยใหครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรู
แบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท 
(Likert) จํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

ทักษะการทํางานเปนทีมดีท่ีสุด        ใหคะแนน  5     คะแนน  
ทักษะการทํางานเปนทีมด ี         ใหคะแนน  4     คะแนน  
ทักษะการทํางานเปนทีมปานกลาง        ใหคะแนน  3     คะแนน  
ทักษะการทํางานเปนทีมนอย         ใหคะแนน  2     คะแนน  
ทักษะการทํางานเปนทีมนอยท่ีสดุ        ใหคะแนน  1     คะแนน 
3.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยนําแบบสํารวจทักษะการทํางาน

เปนทีมท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสํารวจทักษะการ
ทํางานเปนทีม และลงความเห็นโดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

คะแนน  +1 สําหรับขอคําถามท่ีแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามศัพท 
คะแนน   0 สําหรับขอคําถามท่ีไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามศัพท  
คะแนน  -1 สําหรับขอคําถามท่ีแนใจวาไมมีความสอดคลองกับนิยามศัพท  

        3.4 นําคะแนนจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับองคประกอบการจัดการเรยีนรู 
(Index of Congruence: IC)   
        3.5 คัดเลือกขอคําถามของแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีม โดยพิจารณาท่ีผานเกณฑ ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 
พบวาคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญ และนําขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนํา 

3.6 นําแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมท่ีไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไป
ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จํานวน 1 หองเรียน เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของภาษา ความถูกตอง และความชัดเจน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) คํานวณหาความเช่ือมั่นภายในท้ังฉบับ โดยใชสูตรของ Cronbach โดยผลการ
หาความเช่ือมั่นของแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมท่ีพัฒนา มคีาเทากับ 0.89  

3.7 จัดทําแบบสํารวจทักษะการมือทํางานเปนทีมในการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิ
หองเรียนกลับดาน ฉบับสมบูรณ  จํานวน 15 ขอ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มข้ัีนตอนใน
การสราง ดังน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจเพ่ือหากรอบวัดความพึงพอใจให
ครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรียนรู และข้ันตอนการจัดการเรียนรู  

4.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน โดยใหครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรยีนรู ซึ่งประกอบดวย บทบาทครู บทบาทผูเรียน วิธีการจัดการเรยีนรู 
การใชสื่อ และประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลเิคิรท (Likert) จํานวน 15 ขอ แยก
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เปนรายดานท้ังหมด 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนท่ีไดรับจาก
การจัดการเรยีนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

พึงพอใจมากท่ีสุด           ใหคะแนน  5     คะแนน  
พึงพอใจมาก            ใหคะแนน  4     คะแนน  
พึงพอใจปานกลาง       ใหคะแนน  3     คะแนน  
พึงพอใจนอย            ใหคะแนน  2     คะแนน  
พึงพอใจนอยท่ีสุด           ใหคะแนน  1     คะแนน 
4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยนําแบบสอบถาม ความพึงพอใจท่ี

สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
ลงความเห็นโดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

คะแนน  +1 สําหรับขอคําถามท่ีแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามศัพท 
คะแนน   0 สําหรับขอคําถามท่ีไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามศัพท  
คะแนน  -1 สําหรับขอคําถามท่ีแนใจวาไมมีความสอดคลองกับนิยามศัพท  

        4.4 นําคะแนนจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับองคประกอบการ
จัดการเรียนรู (Index of Congruence: IC)   
         4.5 คัดเลือกขอคําถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาท่ีผานเกณฑ ตั้งแต 0.50 ข้ึน
ไป พบวาคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของ ผูเช่ียวชาญ และนําขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนํา 

4.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 1 
หองเรียน เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของภาษา ความถูกตอง และความชัดเจน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) คํานวณหาความเช่ือมั่นภายในท้ังฉบับ โดยใชสูตรของ Cronbach โดยผลการหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีพัฒนา มีคาเทากับ 0.89  

4.7 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับ
ดาน ฉบับสมบูรณ  จํานวน 15 ขอ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

5. เครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคณุภาพจากเครื่องมือ 2 ชนิด ดังน้ี   
5.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีลักษณะปลายเปดสําหรับใหผูวิจัยใชบันทึก

เหตุการณหรือพฤติกรรมขณะทําการจัดการเรียนรูของผูวิจัยท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน โดยจดบันทึกเหตุการณท่ัวไป 
เหตุการณท่ีสําคัญและสอดแทรกความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลในการนําไปประเมินวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน
เปนอยางไร มีความเหมาะสมหรือไม ควรแกไขอยางไร    

5.2 แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง ซึ่งผูวิจัยทําการสัมภาษณนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู
และหลังการจัดการเรียนรู   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 9 ช่ัวโมง 
โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจดัการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร รวมท้ังศึกษาสภาพโรงเรียน และปญหาตาง ๆ 
ของนักเรียน 

2. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรยีนรู เรื่อง ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร) จากการสอบถามผูสอนท่ีผาน
การสอนเรื่องน้ีมาแลว 
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3.ศึกษากระบวนการและวิธีการจดัการเรียนรูตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน และศึกษาวิธีการจดัการเรยีนรู
หลาย ๆ วิธี และนําวิธีตาง ๆ มาประยุกตและสรางวิธีการจัดเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของกลุม
ท่ีศึกษา และสามารถพัฒนาการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตรใหดียิ่งข้ึน 

4.ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของหนวยการเรียนรูทรัพยากรธรณี เรื่อง ดิน หิน แร ดานสาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรูท่ีคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู เน้ือหาการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู สื่อ และการวัดผลการ
เรียนรูจากหนังสือเรียน และคูมือการจัดการเรียนรูสําหรับผูสอน 

5. ออกแบบลําดับข้ันการจดัการเรียนรูพรอมจัดทําแผนการจดัการเรียนรู 
6.ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบและอธิบายถึงบทบาทหนาท่ีของผูเรียนและ

ผูสอน 
7. ผูวิจัยจัดทดสอบกอนการจดัการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดิน หิน แร จาํนวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 40 นาที 
8. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เรื่อง ดนิ หิน แร โดยจัดการเรียนรูตามแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีเตรยีมไวและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบเก็บขอมูลภาคสนาม 
9. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมลูภาคสนาม มาทําการวิเคราะห เพ่ือนําขอเสนอแนะไปเปนแนวทางในการ

พัฒนากิจกรรมการเรยีนรูใหมคีุณภาพยิ่งข้ึน 
10. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู ผูวิจยัทําการทดสอบหลังการจดัการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมกับ

กอนเรียน และใหกลุมตัวอยางทําแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีม จํานวน 15 ขอ แบบสอบถามความพึงพอใจ
จํานวน 15 ขอ โดยมรีะยะเวลาทาแบบสํารวจท้ัง 2 ฉบับ 20 นาที และนําขอมลูไปวิเคราะหตอไป 

11. นําขอมูลท่ีไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสํารวจทักษะการทํางานเปน
ทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped 
Classroom)ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผล
และเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง 

การวิเคราะหขอมูล    
ผูวิจัยนําขอมลูท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแตละประเภทมาทําการวิเคราะหทางสถิตโิดย

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี   
1. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรูท่ี 3 เรื่อง ดิน 

หิน แร โดยการนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉลีย่ 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent)   

2. การวิเคราะหทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน มี
วิธีการดังน้ี     

หาคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ของคะแนนจากแบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมของกลุมท่ีศึกษา จากน้ันแปลผลคาเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะการทํางานเปนทีมโดยใชเกณฑดังน้ี Punpinij, 1990 ; อางถึง ใน สิน พันธุพินิจ. 2553: 155            

4.51 - 5.00      มีทักษะการทํางานเปนทีมระดับดีท่ีสุด  
3.51 - 4.50    มีทักษะการทํางานเปนทีมระดับด ี
2.51 - 3.50     มีทักษะการทํางานเปนทีมระดับปานกลาง       
1.51 - 2.50     มีทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอย    
1.00 - 1.50     มีทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอยท่ีสดุ        
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3. การวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน มีวิธีการ
ดังน้ี     

หาคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิ
หองเรียนกลับดานของกลุมท่ีศึกษา จากน้ันแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจโดยใชเกณฑดังน้ี Punpinij, 1990 
; อางถึง ใน สิน พันธุพินิจ. 2553: 155            

4.51 - 5.00      มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด       
3.51 - 4.50    มีความพึงพอใจระดับมาก       
2.51 - 3.50     มีความพึงพอใจระดับปานกลาง       
1.51 - 2.50     มีความพึงพอใจระดับนอย    
1.00 - 1.50     มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสดุ   

    4. นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสัมภาษณนักเรียนท่ีผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิ
หองเรียนกลับดาน มาวิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอในรูปความเรียง   
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยขอมูลตามลําดับดังน้ี  

ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง  
    ผูวิจัยไดศึกษาขอมลูพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง เชน ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน เพศ ซึ่งสามารถสรปุขอมูลพ้ืนฐานของ
กลุมตัวอยางในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ขอมูลนักเรียนกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งผูวิจัยดาํเนินการจัดการเรยีนการสอนดวยตนเองจํานวนนักเรียนท้ังหมด
มีท้ังสิ้น 37 คน เพศชาย 17 คน และเพศหญิง 20 คน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร  
ผูวิจัยไดนําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ดิน หิน แร ไปใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน จากน้ันนําแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรมาตรวจใหคะแนนและทําการวิเคราะหผล ดังน้ี 

1. ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่คะแนน
กอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน 
              มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 กอนเรียนและหลังเรียน 

จากกราฟเห็นไดวาผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 
จํานวน 33 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 37 คน สูงกวาการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน และมีนักเรียนจํานวน 4 
คน ท่ีมีผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนต่ํากวาการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 

จากการสอบถามตัวแทนนักเรยีนสองในสี่คนท่ีมีคะแนนเพ่ิมการสัมพัทธติดลบ หรือนักเรยีนท่ีมีคะแนนสอบ
หลังเรียนต่ํากวากอนเรยีนเก่ียวกับปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน 
ซึ่งไดคําตอบ ดังน้ี 

“ตอนสอบกอนเรียนผมยอมรับเลยวาผมไมมีพ้ืนฐานเน้ือหาเก่ียวกับเรื่อง ดิน หิน แร เลย สวนมากท่ีทําไปเกิด
จากการเดาขอสอบครับ สวนหลังจากท่ีเรียนไปผมรูสึกเขาใจในเน้ือหามากข้ึน แตดวยความท่ีวาเน้ือหาเยอะ ผมจัดการ
เวลาอานหนังสือไมถูก บางเน้ือหาสับสนตอนทําขอสอบครับ”  

“กอนเรียนเน้ือหาในสวนของ ดิน หิน แร ผมรูแควา ดินมีก่ีชนิดเทาน้ันครับ ผมยอมรบัวาหลังจากท่ีเรียนไป
ผมเขาใจเน้ือหามากข้ึน สนุกดวยครับ เหมือนเพ่ือนไดสอนเราในสวนท่ีเราไมเขาใจ แตตอนสอบหลังเรียน ผมไมไดทวน
เน้ือหา เกิดความสับสนในบางสวนของเน้ือหาตอนทําขอสอบครับ”  

 

 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37  
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      ภาพท่ี 3 แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนนักเรียนกับระดับพัฒนาการในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2  

    จากกราฟเห็นไดวา จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง ดิน หิน แรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/2  กอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีพัฒนาการระดับตนจํานวน 18 คน มีพัฒนาการระดับกลาง
จํานวน 15 คน และมีพัฒนาการระดับสูง 4 คน 
         2. คาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียวของคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติทดสอบทีแบบกลุมเดียวของคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X S.D. t-test p-value 
กอนเรียน 37 30 14.68 2.83 7.092** .000 

หลังเรียน 37 30 18.59 3.02 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางพบวา คะแนนเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร

กอนเรียน มีคาเทากับ 14.68 และ 2.83 ตามลําดับ และหลังจากการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีน
กลับดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเทากับ 18.59 และ 
3.02 ตามลําดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรหลงัจากการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน สูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    3. ผลการสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคดิหองเรียนกลับดาน 
ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรู   
(n= 37) 
 

ขอท่ี 
 

รายการ 
 
X 

S.D. ระดับ 

1 นักเรียนกับสมาชิกในกลุมรวมกันวางเปาหมายของการทํางานกอนลงมือปฏิบัติงาน 4.76 0.44 ดีท่ีสุด 
2 นักเรียนสามารถอธิบายใหสมาชิกในกลุมเขาใจถึงการทํางานในสวนท่ีนักเรียน

รับผิดชอบได 
4.54 0.56 ดีท่ีสุด 

3 นักเรียนทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุม 4.73 0.51 ดีท่ีสุด 
4 นักเรียนมีการแลกเปลีย่นประสบการณและความรูกับสมาชิกในกลุม 4.49 0.56 ดี 
5 นักเรียนชวยกลุมทํางานอยางเต็มความสามารถ 4.65 0.54 ดีท่ีสุด 
6 นักเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุมอยางเต็มท่ี ไมวาจะเปนงานท่ีถนัดหรือไม

ก็ตาม 
4.68 0.48 ดีท่ีสุด 

7 นักเรียนเสนอแนะความคิดใหม ๆ ใหสมาชิกในกลุมยอมรับได 4.59 0.55 ดีท่ีสุด 
8 นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนท่ีกลุมวางไวทุกข้ันตอน 4.54 0.61 ดีท่ีสุด 
9 นักเรียนรวมกับสมาชิกในกลุมศึกษาหาขอมูลและตดัสินใจรวมกัน 4.65 0.54 ดีท่ีสุด 
10 นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 4.65 0.54 ดีท่ีสุด 
11 นักเรียนพูดคยุซักถามสมาชิกในกลุม เพ่ือใหเขาใจในตัวงานมากยิ่งข้ึน 4.62 0.55 ดีท่ีสุด 
12 นักเรียนรวมแกไขปญหากับสมาชิกในกลุมได 4.62 0.55 ดีท่ีสุด 
13 นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุมทุกครั้งท่ีมีประชุม 4.65 0.48 ดีท่ีสุด 
14 นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 4.73 0.45 ดีท่ีสุด 
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15 นักเรียนมสีวนรวมในการทํางานท้ังในสวนของตน และสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีสมาชิกให
ชวย 4.78 0.42 

 
ดีท่ีสุด 

สรุปทักษะการทํางานเปนทีมโดยภาพรวม 4.65 0.52 ดีท่ีสุด 
จากตาราง พบวานักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียน

กลับดาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวามีระดับดีท่ีสุด จํานวน 14 ขอ และระดับดี
จํานวน 1 ขอ สําหรับขอท่ีอยูระดับดีท่ีสุด เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก  นักเรียนมีสวนรวมใน
การทํางานท้ังในสวนของตน และสวนอ่ืน ๆ ตามท่ีสมาชิกใหชวย (4.78) นักเรียนกับสมาชิกในกลุมรวมกันวางเปาหมาย
ของการทํางานกอนลงมือปฏิบัติงาน (4.76)  และนักเรียนรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม (4.73) สวนขอท่ีมีความ
พึงพอใจอยูในระดับดี คือ นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูกับสมาชิกในกลุม (4.49)   

จากการสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมผานการตอบแบบสอบถามท่ีผานการเรียนรูตามแนวคดิหองเรียนกลับ
ดานสามารถสรุปไดวา การเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมข้ัีนการสอนแบบ LPDQ น้ัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองมากข้ึน เน่ืองจากรูปแบบการเรียนแตละข้ันน้ันนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางเตม็ท่ี เริ่มจากการท่ี
นักเรียนไดวางแผนการเรยีน จัดการเวลาเรียน เลือกสื่อหรือแหลงการเรยีนรู จนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 
สังเกตไดจากการท่ีนักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรยีน และมีความรับผิดชอบอยางมากในการเขียนสรุป และการ
วางแผนการนําเสนอ  

จากการสํารวจทักษะการทํางานเปนทีมผานการตอบแบบสอบถามในหัวขอแบบเขียนตอบจากคําถามสอง
คําถาม ดังน้ี  

1. การทํางานเปนกลุมเปนเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนท่ีดีหรือไม เพราะเหตุใด 
ซึ่งนักเรียนบางคนไดใหคําตอบวา 

“การจัดกิจกรรมการสอนแบบน้ี เปนเทคนิคท่ีดี เพราะสามารถศกึษาคนควาหาความรู และทําความเขาใจ
ดวยตนเอง”  

“การจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีเปนวิธีท่ีดี เพราะเกิดความสามัคคี และการแบงงานอยางเปนระบบ”  
“การเรียนแบบน้ีสนุกดคีะ เพราะจัดเปนการสอนใหรูจักการเรียงลําดับความคิด การวางแผน และสรางความ

สามัคคภีายในกลุม” 
2. การทํางานเปนกลุมสามารถพัฒนาทักษะการเรยีนของนักเรียนไดหรือไม อยางไร 

ซึ่งนักเรียนบางคนไดใหคําตอบวา 
“การทํางานเปนกลุมถือเปนการพัฒนาทักษะการเรยีนของหนูไดคอนขางดี เพราะเมื่อเราไมเขาใจเรื่องไหน 

เพ่ือนท่ีรูก็จะอธิบายใหเราฟง”  
“การสอนแบบน้ีชวยพัฒนาทักษะ เพราะตองคอยคดิกับเพ่ือนวาจะนําเสนออยางไร”  
“การเรียนดวยวิธีแบบน้ี ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค การคดิวิเคราะห การแสดงความคดิเห็น ความกลา

แสดงออก รูจักท่ีจะทําความเขาใจเน้ือหาดวยตนเอง” 
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับดาน 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการจดัการเรียนรู  (n= 37) 
ขอท่ี รายการ  X S.D. ระดับ 
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
1 บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 

4.54 0.56 มากท่ีสุด 
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ขอท่ี รายการ   X S.D. ระดับ 
2 บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม 4.54 0.60 มากท่ีสุด 
3 บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน 4.43 0.60 มาก 
4 บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหถามตอบและพูดคยุ ขอคําแนะนําจากครู

ไดใกลชิดข้ึน 
4.54 0.65 มากท่ีสุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.65 0.68 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน 4.54 0.56 มากท่ีสุด 
3 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.41 0.64 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบ 4.38 0.68 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.43 0.69 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 4.16 0.87 มาก 
7 การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนเกิดความภมูิใจในตนเอง 4.43 0.56 มาก 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 
1 การจดัการเรยีนรูทําใหจําเน้ือหาไดนาน 4.43 0.80 มาก 
2 การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได 4.51 0.65 มากท่ีสุด 
3 การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนตดัสินใจโดยใชเหตผุล 4.41 0.60 มาก 
4 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีได ไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 4.46 0.65 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.45 0.65 มาก 
จากตาราง พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 6 ขอ และระดับ
มากจํานวน 9 ขอ สําหรับขอท่ีมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรก 
ไดแก  ลําดับท่ี 1 ดานกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา (4.65) ลําดับท่ี 2  ดาน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู ไดแก บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมและบรรยากาศของการเรียนเปด
โอกาสใหถามตอบและพูดคุย ขอคําแนะนําจากครูไดใกลชิดข้ึน (4.54) ลําดับท่ี 3 ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการ
เรียนรู  การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได (4.54และขอท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู นักเรียน
สามารถนําความรูท่ีได ไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน (4.46) ลําดับท่ี 2 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดแก กิจกรรมการ
เรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง  ดานประโยชน
ท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูทําใหจําเน้ือหาไดนาน (4.43) ลําดับท่ี 3 ดานกิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตัดสินใจ และดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูชวย
ใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล (4.41)  
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน  (Flipped 

Classroom) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

2. ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
โดยเฉลี่ยแลวอยูในระดับ ดีท่ีสดุ 

3. ความพึงพอใจในของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยเฉลี่ย
แลวอยูในระดบั มาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

1.นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน  (Flipped Classroom)           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากผลการศึกษา พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตาม
แนวคิดหองเรียนกลับดาน มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานเทากับ 14.68 และมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานเทากับ 18.59 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน และเมื่อทดสอบคาที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน พบวา นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัซรีนา  อุเส็น (2559: 79) ท่ีเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
หองเรียนกลับทางผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับทาง             
( Flipped Classroom) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 สอดคลองกับงานวิจัยของลัทธพล ดานสกุล, ผดุงชัย ภูพัฒน, ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และ บุญจันทร สีสันต (2558: 
321-328) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานดวยพอดคาสต โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองท่ีมีผล
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสรางการโปรแกรม พบวา นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรท่ีเรียนรูดวยการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสรางการ
โปรแกรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากนอกหองเรียนโดยนักเรียนสามารถเลือกสื่อและแหลงเรียนรูไดอยาง
อิสระ จากน้ันนําความรูท่ีไดมาสรุป เพ่ือเตรียมนําเสนอ อภิปรายและเรียนรูเพ่ิมเติมรวมกับเพ่ือนในหองเรียน การเรียน
นอกหองเรียนน้ันจะชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวกอนเขาเรียน เกิดการสรางสรรคองคความรูดวยตัวนักเรียนเองตาม
ทักษะ ความรูความสามารถ และสติปญญา ชวยในการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันใหกาวหนาใน
การเรียน และท่ีสําคัญคือ ฝกใหนักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรู
ตาง ๆ ดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ Maslow ท่ีเสนอแนวคิดใหมท่ีกลาวไววา “ถาใหอิสระแกเด็ก เด็กจะเลือก
สิ่งท่ีดีสําหรับตนเอง พอแมและผูสอนควรมีความไววางใจในตัวเด็กและควรเปดโอกาสและชวยใหเด็กเจริญเติบโตตอไป
ไมใชใชวิธีควบคุมและจัดการชีวิตของเด็กท้ังหมด” วิจารณ พานิช (2555: 141-142) ไดกลาวถึง ผลการศึกษาท่ีมีช่ือวา 
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Learning Pyramid ซึ่งการเรียนรูจากการไดแลกเปลี่ยนพูดคุย (Discussion)  การไดลงมือปฏิบัติ(Practice By Doing) 
และการไดสอนผูอ่ืน (Teaching Others) ทําใหเกิดการจดจํา และเรียนรูไดถึงรอยละ 90 

หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาจากนอกหองเรียน เมื่อเขาในช้ันเรียนผูสอนไดจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนได
นําความรูมาอภิปรายและขยายความรูรวมกันระหวางเพ่ือนรวมช้ันเรียนและผูสอนโดยในหองเรียนใชวิธีการสอนท่ี
แบงเปนข้ันซึ่งประกอบดวย 4 ข้ัน คือ LPDQ (Learning, Practice By Doing, Discussion and Quiz)  

ข้ันแรกจะเปนข้ันของ L (Learning) ซึ่งเปนข้ันการเรียนรูของนักเรียนแตละคนนอกหองเรียน และสรุปองค
ความรูท้ังหมดโดยการเขียนสรุปลงในแบบสรุปแตละหัวขอ วิธีการในข้ันน้ีจะชวยใหนักเรียนสามารถสรุปเน้ือหา 
สังเคราะหความรู และจดจําความรูมากข้ึน จัดเปนการทบทวนความรูกอนเขาหองเรียน อีกท้ังการสรุปสิ่งท่ีเรียนรูน้ัน
เปนการตรวจสอบความรับผิดชอบของผูเรียน การเรียนรูนอกหองเรียนน้ัน ผูเรียนจะเปนผูคนหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ อยางอิสระ เชน หนังสือ วีดิทัศน สื่อออนไลน ในข้ันน้ีนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน วางแผน 
และเลือกสื่อในการเรียนรูตามความตองการ จากการจัดการเรียนรูท่ีผานมาพบวา นักเรียนมีความรับผิดชอบสูงมากซึ่ง
วัดไดจากการเขียนสรุปแตละหัวขอตามขอตกลง กอนเริ่มอภิปรายนักเรียนทุกคนตองสงใหผูสอนตรวจและใหคะแนน 
ความรับผิดชอบ จากการประเมินพบวา ในแตละคาบนักเรียนเกือบ 100 % สงทันเวลาและสามารถสรุปใจความสําคัญ
ของแตละเน้ือหาไดถูกตอง ข้ันท่ีสองคือ P (Practice By Doing) เปนข้ันท่ีนักเรียนตองออกแบบการนําเสนอขอมูลผาน
รูปแบบการทดลอง การสาธิตตัวอยาง และอ่ืน ๆ เปนตน ในข้ันน้ีนักเรียนไดฝกทักษะการวางแผนงาน การสื่อสาร
ระหวางสมาชิกในกลุม จากการจัดการเรียนรูท่ีผานมาพบวา นักเรียนมีความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งวัดไดจากการสงแบบ
บันทึกการทํางานกลุมตามขอตกลง ชวงกอนทําการนําเสนอ นักเรียนทุกคนตองสงใหผูสอนตรวจและใหคะแนนความ
รับผิดชอบ จากการประเมินพบวานักเรียนมีการแบงหนาท่ีการทํางานกลุมท่ีดี สามารถระบุงานของแตละคนไดชัดเจน 
ท่ีสําคัญในข้ันน้ีไดเห็นถึงวิธีการนําเสนองานของแตละกลุม สามารถออกแบบกิจกรรมการนําเสนอไดอยางหลากหลาย 
นักเรียนสามารถนําเสนอเน้ือหาผานกิจกรรมไดอยางครอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555: 49) 
ไดกลาววา หองเรียนควรเปลี่ยนจากท่ีรับความรูมาเปนท่ีพูดคุย แลกเปลี่ยนเพ่ือการเรียนรูและเพ่ือแสดงวาตนไดเรียนรู
ตามวัตถุประสงคอยางรูจริง ผูเรียนอยูในสภาพเปนเจาของกระบวนการเรียนรู ไมใชเพียงผูรับถายทอดสาระ  และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2555: 12) กลาววา การเรียนรูในแบบใหมตองเปนการเรียนรูท่ี
แบงปนกันชวยเหลือเก้ือกูลกัน การเรียนในปจจุบันควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติพรอมเรียนทฤษฎีไปพรอม ๆ กัน 
หองเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเปลี่ยนจากหองเรียนธรรมดาเปนสตูดิโอเปนท่ีทํางานเปนกลุมรวมกัน ผูเรียนตองเปนผู
ลงมือทําเพ่ือใหเกิดความรู เน่ืองจากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหเกิดความเขาใจถองแทน้ัน ผูเรียนควรลงมือดวย
ตนเอง เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาสวนทฤษฎีมากข้ึน ในสวนของข้ันท่ีสามน้ัน คือ  D (Discussion)  เปนข้ัน
การอภิปรายเน้ือหารวมกัน โดยครูใชโปรแกรม Classdojo สุมรายช่ือนักเรียนเพ่ือเปนผูนําอภิปราย เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเปนคําถามเชิงโตตอบระหวางนักเรียนกับผูสอน และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน ในข้ันน้ีจะชวยใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีศึกษามากข้ึน อีกท้ังสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได ในข้ันน้ีเปนการสราง
ปฏิสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึนระหวางผูสอนกับนักเรียน ผูสอนจะชวยเติมเต็มขอมูลท่ีนักเรียนยังขาดหายในข้ันท่ีหน่ึงและสอง 
นักเรียนมีการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิมทําใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน ข้ันสุดทายเปนการทดสอบยอย Q 
(quiz) หลังจากเรียนรูแตละหัวขอ ครูผูสอนจะใชโปรแกรม Kahoot ทําการประเมินวานักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ
เน้ือหาแตละหัวขอมากนอยแคไหน โดยใชคําถามแบบปรนัยจํานวน 10-15 ขอ การทดสอบยอยนับเปนการกระตุนให
นักเรียนตั้งใจเรียนในช่ัวโมงเรียนอีกดวย ผลการทดสอบยอยในทุก ๆ ครั้งเปนท่ีนาพึงพอใจอยางมาก นักเรียนสามารถ
ใชความรูท่ีเรียนรูมาทําขอสอบไดถูกตอง และสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนครั้งตอไปใหแกนักเรียน การสอบในข้ัน
น้ีนับวาเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนในข้ันท่ีผานมามากข้ึน และสรางความภาคภูมิใจใหแกนักเรียนวา การ
เรียนรูดวยตนเองของนักเรียนสามารถทําใหผลของการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  
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จากการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานขางตน สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน นักเรียนมีรูปแบบการเรียนใหมท่ีไมนาเบ่ือหนายเหมือนกอน ๆ การเรียนรูถูกปรับเปลี่ยนจากท่ี
นักเรียนเปนเพียงผูรับใหเปนการเรียนรูท่ีนักเรียนเปนท้ังผูรับและผูให นักเรียนมีโอกาสไดเลือกวิธีการและลําดับการ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนไมพียงแคไดเรียนรูเน้ือหาในหนังสือเรียน แตไดเรียนรูถึงทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปน การฝกวางแผนในการทํางาน การแสดงความ
คดิเห็น ทักษะการฟงและการพูดในสวนรวม เปนตน ดังน้ัน ผลการวิจัยวัยไดสรุปวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามท่ีสมมติฐานวางไว 

2. ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
โดยเฉลี่ยแลวอยูในระดับ ดีท่ีสดุ 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานมีทักษะการทํางานเปนทีมเฉลี่ย
แลวอยูในระดับดีท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนให
นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม ชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคหลายประการ เชน ไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ขณะท่ีมีการวางแผนงาน และการทํากิจกรรมในหองเรียน 
เกิดกระบวนการทํางานเปนทีม ซึ่งการท่ีผลงานของกลุมจะออกมาดีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับวิธีการและข้ันตอนท่ีกลุม
ใชในการทํางาน หากกลุมใชวิธีการและข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและลักษณะกลุมแลว ผลงานก็มักมีคุณภาพ
ตามไปดวย เริม่จากการทําความเขาใจในเปาหมาย จุดมุงหมายของงาน วางแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน และติดตาม
งาน ตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน จากทักษะการทํางานเปนทีมดังกลาว นักเรียนเกิดความรูใหม ๆ ฝก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ปรัชญนันท นิลสุข ( 2560, ออนไลน) ไดกลาว
วา การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning หรือการเรียนรูโดยใชทีมเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษาได ซึ่งเปน
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนทีมเล็กตามความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน สมาชิกภายในทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธท่ี
ดีในการทํางานชวยในการพัฒนาทักษะการรูคิดของผูเรียนใหมีระดับสูงข้ึน  

จากผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน
และงานวิจัยดังกลาวจึงเปนการสนับสนุนวานักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมในการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตาม
แนวคิดหองเรียนกลับดาน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรยีนกลับดาน โดยเฉลี่ย
แลวอยูในระดบัมาก 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูเฉลี่ยแลวอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมในหองเรียน ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบท่ัวไป ชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคหลายประการ เชน ไดพูดคุย ถกเถียงอยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ขณะมีบทบาทท่ี
แตกตางกันในกิจกรรม เปนท้ังผูดําเนินกิจกรรมและผูรวมกิจกรรม เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงศักยภาพ กลาแสดงออก นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับการดูแลเอาใจใสจากครูใกลชิดข้ึน เพราะครูจะทําหนาเปนผู
อํานวยท่ีคอยใหความชวยเหลือ คําปรึกษา และดึงศักยภาพของนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สรางแรงจูงใจ
และแรงบันดาลใจในการเรียน ไมใชครูท่ียืนสอนบอกความรูใหนักเรียนเปนผูรับความรูอยูหนากระดานเชนเดิม และท่ี
สําคัญการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทําใหนักเรียนไดใชเครื่องมือตามท่ีตนถนัดคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม เครือขายอินเตอรเน็ต และสังคมออนไลน เมื่อไดใชหรือทําอะไรท่ีตนชอบ ถนัด จึงทําใหนักเรียนศึกษา คนควา
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เรียนรูดวยตนเองไดอยางเต็มท่ี นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามท่ีครูตองการใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน 
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนท่ีจะเรียน มีความเปนอิสระในการเรียนรู เกิดความสนุกสนาน ราเริง มีความสุขกับ
การเรียนและพึงพอใจในการทํากิจกรรม อีกท้ังหองเรียนกลับดาน นักเรียนเปนผูลงมือดําเนินกิจกรรม ทุกคนในช้ันเรียน
มีบทบาทของตนเองในการทํากิจกรรม ทําใหพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในช้ันเรียนหายไปอยางนาประหลาดใจ เชน เด็ก
เบ่ือเรียน น่ังหลับ น่ังเฉย ๆ ไมสนใจ หรือกอกวนช้ันเรียน ตามท่ี วิจารณ พานิช (2556: 29 - 34) ไดอางถึงผูเขียน
หนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day วาทําไมถึงควรกลับทาง
หองเรียน ซึ่งเหตุผลหน่ึงพบวา เปนการเปลี่ยนการจัดการหองเรียน ใหปญหาท่ีพบบอยในช้ันเรียนหายไป นอกจากน้ีก็
ไดระบุถึงขอดีของการกลับทางหองเรียนวา ทําใหเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจากท่ีบรรยายหนาช้ันเรียน เปนครูฝกใหแก
ศิษยไดเปนรายคน เปนการฝกเด็กใหรูจักจัดการเวลาของตน ชวยเด็กออนท่ีมักถูกทอดท้ิง ชวยเด็กท่ีมีความสามารถ
แตกตางกัน ใหกาวหนาในการเรียนตามความสามารถของตน ชวยใหมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพ่ิมข้ึน ชวยใหครู
รูจักนักเรียนดีข้ึน ชวยเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนนักเรียนกันเอง ชวยใหเห็นคุณคาของความแตกตาง ซึ่งสอดคลองกัน
กับผลการวิจัยในครั้งน้ี  

จากผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน
และงานวิจัยดังกลาวจึงเปนการสนับสนุนวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1.1 การนําแนวคิดหองเรียนกลับดานมาใชในการจัดการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนจะตองเตรียมความพรอม ผูสอน
จะตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเน้ือหา เชน การวางแผนการจัดกิจกรรม เน้ือหาสาระท่ีใชในการ
จัดการเรียนรู สภาพแวดลอม บริบททางสังคม ความพรอมของสื่อตาง ๆ ของผูเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูและรูปแบบการเรียนรูใหชัดเจนกอนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจอยางถองแท 

1.2 ผูสอนควรทําความเขาใจกับพ้ืนฐานความรูของผูเรียนแตละคน เน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีความสามารถท่ี
แตกตางกัน ดังน้ัน ประสิทธิภาพในการสรุปเน้ือหาจากนอกหองเรียน การออกแบบการนําเสนอ และการอภิปรายในช้ัน
เรียนจึงแตกตางกัน ครูจะตองพยายามสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึนไมควรใหผูเรียนท่ีเรียน
ออนรูสึกดอยเมื่อตองอภิปรายรวมกับเพ่ือน ๆ 
    1.3 การทํากิจกรรมในช้ันเรียน ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู อาจจัดการเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เชน สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) การเรียนรูแบบโครงงาน (Project based learning) และอ่ืน ๆ 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยในคร้ังตอไป 

2.1 นอกจากการอภิปรายและสอบยอยแลว ผูสอนควรใหผูเรียนทําใบงานในหองเรียนเพ่ือเปนการทบทวนความรู 
และความเขาใจมากข้ึนในเน้ือหาท่ีเรียน 

2.2 หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ผูเรียนจะศึกษาดวยตนเองนอกหองเรียน และเมื่อกลับมาเรียนใน
หองเรียน ผูสอนจะตองมีกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริม และย้ําความเขาใจใหกับผูเรียน LPDQ จึงเปนวิธีการสอนหน่ึงใน
การชวยสงเสริมและย้ําความเขาใจใหกับผูเรียน ผูสอนจึงจําเปนท่ีจะตองคนหาวิธีและวางแผนการจัดการเรียนรูในช้ัน
เรียนใหชัดเจน 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรยีนรูกับผูเรยีนท่ีมีความแตกตางในดานตางๆเชน ระดับช้ันเรยีน 
เพศ เปนตน 

[ 370 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

2.4 ควรมีการศึกษาผลของการเรียนแบบหองเรียนกลับดานท่ีมีตอทักษะอ่ืนๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม ทักษะใน
การสื่อสาร เปนตน 

2.5 ควรนํา Application อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก Kahoot และ Classdojo มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือใหหลากหลายมากข้ึน เชน Edmodo Aurasma เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมี 

วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง โดยเฉลี่ยรวมและแยกเปนรายดาน ไดแก ดานการควบคุม 

ตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืนและดานการมีความรับผิดชอบ โดยใชกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใช ใน

การศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จํานวน 15 คน เพ่ือจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบานและแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายดานเฉลี่ย และมีการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดอง 

คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย, ความมีวินัยในตนเอง, การจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

 

Abstract 

 The purpose of the research was to study the level Behaviour and compare changing 

behavior of young children’s self-discipline before and after experience on an average of the total in 

each aspect. They were self-control, acknowledgment and responsible through Thai Game 

Experience. The sample was 15 boys and girls aged 3-4 years of Kindergarten 1/2, at Tessaban 2 (Ban 

Hatyai) School, in the second semester of the academic year 2018, The experiment was carried 8 

times, 30 minutes a day, two time a week for four consecutive weeks. The instruments used for 

6นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2อาจารย ระดับชั้นอนบุาล โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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collecting data were lesson Plan of Thai Game Experience and self-discipline Behaviour Observation 

Scale. Statistics used in data analysis. Average and standard deviation 

 The results shown that there were level among preschool’s self-discipline and their self-

discipline after experience higher before experience. 

Keywords: young children’s, self-discipline, Thai Game Experience 

 

บทนํา 

 ในสังคมท่ีมีการพัฒนาทุกๆ ดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาเหลาน้ีตองอาศัยปจจัย 

หลายๆ ประการเก้ือหนุนกัน แตปจจัยหลักของการพัฒนาจําเปนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ซึ่งบุคคลท่ีมี

คุณภาพน้ันจะตองมีคุณสมบัติท้ังทางดานสมรรถภาพทางดานรางกายแข็งแรง และจิตใจท่ีดี มีสติปญญา มีความ อดทน 

และมีความมุงมั่น คุณสมบัติเหลาน้ีจําเปนตองถูกหลอหลอมใหเกิดข้ึนกับตัวบุคคลในรูปของคําวา “วินัยในตนเอง” ดังท่ี

สินีนาฏ สุทธจินดา (2543, หนา 35) กลาววา วินัยในตนเองเปนวัฒนธรรมของสังคมท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ถาคนในสังคม

น้ันๆ มีวินัยในตนเองจะทําใหบุคคลน้ันมีความประพฤติทีมีเหตุผล มีความอดทน มั่นคงทางอารมณและเปนผูมีจริยธรรม 

ซึงจะทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูตอง

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน และผูเรียนตองมีวินัยในตนเอง เพราะเปนสิงทีควรสรางใหเกิดในบุคคล วินัยเปน

สวนหน่ึงท่ีเปนองคประกอบของการมีคุณธรรม และการเปนคนดี รวมท้ังเปนสิ่งท่ีสําคัญ และทําใหบุคคลดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข การขาดซึ่งวินัยจะทําใหสังคมเกิดความปนปวนวุนวาย รวมท้ังบุคคลก็ไมสามารถดํารงตนไดเปนปกติสุข  

 เด็กและเยาวชนน้ันนับวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ หากไมไดรับการพัฒนาใหเปน

ทรัพยากรท่ีดีแลวการพัฒนาประเทศอาจจะเปนไปไดไมเต็มท่ี ความมีวินัยในตนเองเปนลักษณะท่ีจําเปนตองปลูกฝง

ใหกับเยาวชนเมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเปนพ้ืนฐาน และมีวินัยตอสังคม ผลท่ีสุดก็จะมีวินัยตอประเทศชาติโดยสวนรวม 

ซึ่งจะทําใหประเทศจะกาวหนามากยิ่งข้ึน จึงควรเสริมสรางการมีวินัยใน ตนเองใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

คุณภาพของประชากรและจะสามารถลดปญหาสังคมไดอีกดวย ดังน้ันการปลูกฝงวินัยใหกับเด็กจึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในชวงปฐมวัย เน่ืองจากเปนการบมเพาะเมล็ดพืชแหงวินัยตั้งแตระยะเริ่มแรกใหวินัยหยั่งราก

ลึกอยางมั่นคงมากข้ึน (นฤมล เนียมหอม, 2559) 

 การเรียนการสอนของเด็กในระดับปฐมวัยมักมาจากการเลนเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็ก จนมีคํากลาววา การเลน

น้ันเปรียบเสมือนการทํางานของเด็ก (Playing as a child work) เมื่อเด็กไดเลนเขาจะแสดงออกถึงพฤติกรรมตางๆ อัน

เปนความสามารถท่ีมีอยูในตัว การละเลนพ้ืนบานหรือกิจกรรมการเลนของสังคม เปนกิจกรรมนันทนาการหน่ึงซึ่งไดรับ

การยอมรับรวมกันในสังคม โดยมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา จากอดีตสูปจจุบัน เพ่ือความ

สนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสตางๆ ท้ังน้ีประโยชนของ การละเลนพ้ืนบานเปนการละเลนเพ่ือการออกกําลังกายท่ีจะ

ทําใหเด็กเกิดสมรรถภาพทางกายท่ีดี มีความสุข สนุกสนานและพัฒนาการทางดานสังคม อีกท้ังเปนการละเลนท่ีไมเนน

เครื่องประกอบการเลนมากนัก วัสดุท่ีใชหางาย สะดวก และประหยัด (นิชรา ชนะพาล, 2551) ซึ่งในปจจุบันเด็กๆ เมื่อ

มีเวลาวาง มักน่ังหนาจอโทรศัพทมือถือหรือหนาจอทีวี การละเลนของไทยจึงไมอยูในการรับรูและจดจําของเด็กรุนใหม  

 จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาล ๒  (บานหาดใหญ) 

พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดความมีวินัยในตนเองเมื่ออยูน้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม
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พึงประสงค แยงกันเขาแถวหรือไมเขาแถวตามลําดับกอน-หลัง ขาดความอดทน ไมรูจักรอคอย การไมเก็บของใหเขาท่ี 

และไมรูจักการเลนตามเวลาท่ีกําหนด ซึ่งปญหาดังกลาวอาจสงผลใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมความไมมีวินัยในตนเอง 

สงผลตอการอยูรวมกันในช้ันเรียนและการปรับตัวอยูรวมกันกับผู อ่ืนสังคม จะเห็นไดวาความมีวินัยในตนเองมี

ความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนในหลายๆดาน นักเรียนท่ีประสบปญหาดานความมีวินัยในตนเอง จึงควรไดรับการ

ชวยเหลือเพ่ือท่ีจะไดรับการพัฒนา 

 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานมาใช

เพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสม ใน

การสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย

ใชกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

            2. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในดานตางๆ กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

       1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1.1 ประชากร    

      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 1  ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จํานวน 4 หองเรียน รวมท้ังหมด 104 คน      

 1.2 กลุมตัวอยาง   

      กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป อนุบาลปท่ี 1/2  ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จํานวน 15 คน ท่ีไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

(Cluster Random Sampling ) 

 

การจัดกิจกรรม 

เกมการละเลนพ้ืนบาน 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

1. ดานการควบคุมตนเอง 

2. ดานการยอมรับผูอ่ืน 

3. ดานการมีความรับผิดชอบ 
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       2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งน้ีใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 4 แผน และแบบ

สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง แบงเปน 3 ดาน ไดแก         1) ดาน

การควบคุมตนเอง 2) ดานการยอมรับผูอ่ืน และ 3) ดานการมีความรับผิดชอบ 

       3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.1 ระยะกอนการทดลอง ดําเนินการทดสอบกอนการทดลอง (pretest) โดยผูวิจัยทําการสังเกต พฤติกรรม

ดานความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในการทํากิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานเปนเวลา 1 สัปดาห   ในชวงเวลา 

08:30-09:00 น. ซึ่งเปนวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม         ความมีวินัยใน

ตนเองกอนการทดลอง      

 3.2 ระยะทดลอง ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย   

ดวยกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางในชวงกิจกรรมกลางแจง โดยใชระยะเวลา   

การดําเนินการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที ยืดหยุนตาม   

ความสนใจของเด็ก ในชวงเวลา 08:30-09:00 น. โดยมีข้ันตอน ดังน้ี     

     ขั้นนํา      

                  1  นํ า เ ข า สู กิ จ ก ร ร ม  โ ด ย เ ด็ ก แ ละ ค รู ร ว ม กั น เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร า ง ก า ย ทุก ส ว นอ ย า ง อิ ส ร ะ                   

       2. ครูแนะนําช่ือเกม อธิบายกฎกติกา ขอตกลงและวิธีการเลน รวมถึงสาธิตวิธีการเลน  

    ขั้นดําเนินกิจกรรม   

         เด็กรวมกันเลนเกมการละเลนพ้ืนบานเปนกลุมตามแผนการจัดกิจกรรมท่ีกําหนด 

    ขั้นสรุป   

       1. เด็กๆรวมกันบอกสิ่งท่ีไดรับและความรูสึกจากการทํากิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน   

       2. รวมกันสนทนาถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและความรับผิดชอบ  

       3. ครูใหแรงเสริมกับเด็กทุกคนท่ีมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน การชมเชย การปรบมือ เปนตน 

 3.3 เมื่อสิ้นสุดสัปดาหสุดทายของการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรม (Posttest) กับกลุมตัวอยาง โดย

ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหลังการทดลอง แลวนําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม

ความมีวินัยในตนเองกอนและหลังการทดลองมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ 

       4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

                 การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกต โดยผูวิจัยไดนําแบบสังเกตท่ีสรางข้ึนเสนอใหอาจารยท่ี

ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ดานโครงเน้ือหาและภาษา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) เพ่ือใหมีความสมบูรณ สามารถวัดไดตรงกับเรื่องท่ีตองการศึกษา

แลวนํามาปรับปรุงใหมีความเหมาะสม มีความถูกตองกอนท่ีจะนําไปใชเก็บขอมูลจริง 

 4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
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            ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation: S.D.) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science)   

   

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน

ครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในดาน

ตางๆ โดยการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาระดับพฤติกรรมความมีวินัย

ในตนเอง โดยรวมและรายดาน สรุปดังตารางท่ี 1 และ 2 ดังน้ี 

 

ตาราง 1 แสดงระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีเรียนรูผานกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 
    

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

 S ระดับ  S ระดับ 

 1. ดานการควบคุมตนเอง   1.53 .17 ปานกลาง 2.47 .16 มาก 

 2. ดานการยอมรับผูอ่ืน  1.50 .08 ปานกลาง 2.57 .25 มาก 

 3. ดานการมีความรับผดิชอบ  1.44 .21 นอย 2.70 .04 มาก 

 โดยรวม 1.49 .06 ปานกลาง 2.58 .10 มาก 
  

 จากตาราง 1 พบวากอนการทดลองเด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบอยู

ในระดับนอย โดยครูจําเปนตองคอยตักเตือนและช้ีแนะในการปฏิบัติทุกครั้ง สวนดานการควบคุมตนเองและดานการ

ยอมรับผูอ่ืน จัดอยูในระดับปานกลาง โดยครูตองคอยตักเตือนและช้ีแนะในการปฏิบัติเปนบางครั้ง และ หลังการทดลอง

เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและดานการมีความรับผิดชอบ 

อยูในระดับมาก โดยเด็กปฐมวัยมีการแสดงพฤติกรรมความมีวินัยไดดวยตนเองทุกครั้ง 
 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีเรียนรูผานกิจกรรม   

          เกมการละเลนพ้ืนบาน 
   

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง  

ผลตางคาเฉลีย่ 
  

1. ดานการควบคุมตนเอง    1.53 2.47 -0.94 

2. ดานการยอมรับผูอ่ืน  1.50 2.57 -1.07 

3. ดานการมีความรับผิดชอบ  1.44 2.70 -1.26 

โดยรวม 1.49 2.58 -1.09 
   

 จากตาราง 2 พบวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองในทุกดาน ไดแก 

ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืนและดานการมีความรับผิดชอบ แสดงถึงเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง

[ 376 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

พฤติกรรมท่ีดีในดานความมีวินัยในตนเองท่ีเพ่ิมข้ึนจากระดับนอยและปานกลาง เปนระดับมาก  หลังการเรียนรูผาน

กิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

อภิปรายผล 
 จากขอสรุปผลการวิจัยครั้งน้ีท่ีพบวา เด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง

โดยรวมและรายดาน เฉลี่ยสูงเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเกมการละเลน

พ้ืนบาน สามารถสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยได และสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง กอนการทดลอง พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง และหลังการทดลองอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเพ่ิมสูงข้ึน

ในทุกดานหลังจากไดเรียนรูผานกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน โดยมีผลพัฒนาการมากท่ีสุดตามลําดับ คือ ดานการมี

ความรับผิดชอบ ดานการยอมรับผู อ่ืน และดานการควบคุมตนเอง รายละเอียดของการเรียนรูผานกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบาน มีดังน้ี 

  1.1) พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการมีความรับผิดชอบ พบวา การจัดกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบาน เปดโอกาสใหเด็กไดเลนกันเปนกลุม เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการเลนอยางท่ัวถึง มีการปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนมากข้ึน (ทิศนา แขมมณี. 2522: 202) ถึงแมวาในระยะแรกเด็กจะพบกับความขัดแยง การไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี

ตนเองไดรับมอบหมาย ไมตรงตอเวลาตามท่ีไดตกลงกันไวและไมชวยเหลือกันในการเก็บอุปกรณเขาท่ี แตเมื่อเด็กไดทํา

กิจกรรมบอยข้ึนจนคุนเคย พบวา เด็กมีความสนุกสนาน เขาใจกันมากข้ึน ความขัดแยงท่ีมีแตเดิมลดลง ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะเด็กตองปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน การรูจักตรงตอเวลาและเก็บอุปกรณตางๆเขาท่ีเดิมใหเรียบรอย 

  1.2) พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืน พบวา การจัดกิจกรรมเกมการละเลน

พ้ืนบาน เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนเองใหเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน มีสวนรวมในการเลนเกมตางๆดวย

ตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจวาตนเองมีคุณคา                

ดังท่ี พนม ลิ้มอารี (2522: 56-57) กลาววา การท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธภายในกลุม จะทําใหเด็กเรียนรูการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน รูจักตนเองในฐานะสมาชิกของกลุม มีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนและรูจักการปฏิบัติตนตามขอตกลง

รวมกัน 

  1.3) พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเอง การจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน

ในชวงแรกๆ เด็กยังไมรูจักรอคอย ไมทํากิจกรรมตามลําดับกอนหลัง มีการทะเลาะกันและแกลงกันตลอดเวลา แตผาน

ไปชวงหน่ึงแลว เด็กไดมีโอกาสเรียนรูในการฝกควบคุมตนเอง เริ่มควบคุมตนเองไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ รักตวรรณ 

ศิริถาพร (2532: 56) กลาววา กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จะชวยใหเด็กเรียนรูการปฏิบัติ

ตนในสังคม ทําใหมีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน อันเปนหนทางในการฝกใหเด็กไดรูจักการควบคุมตนเอง 

โดยครูเปนผูช้ีแนะแนวทางสงเสริม กระตุนใหเด็กทําภายใตบรรยากาศท่ีเปนอิสระและปลอดภัย 

  

 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบาน โดยรวมและรายดาน มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดกิจกรรมการละเลนของ

เด็ก เปนการเลนท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดความรับผิดชอบในการเลนรวมกัน มีการชวยเหลือและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
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และกัน รูจักอดทนและรอคอย รูจักตรงตอเวลาในการเลนซึ่งจะชวยพัฒนาตอไปเปนความมีวินัยในตนเอง โดยมีการจัด

กิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานหมุนเวียนกันไป เด็กจะเกิดการเรียนรูพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง มีความสนุกสนานและความพึงพอใจท่ีจะเลน จึงทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง

ออกมาโดยไมไดมีการบังคับ เพราะเมื่อเด็กอยูในสภาพแวดลอมท่ีคุนเคย เด็กจะเปนตัวของตัวเองมากท่ีสุด และเด็กจะ

แสดงความสามารถท่ีแทจริงของตนเองออกมา (Hill. 1993: 23)  ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา  นาควัชระ (2544:86) ท่ีกลาว

วา วินัยในตนเองเปนกระบวนการคอยเปนคอยไปและจะตองอาศัยการแนะนําจากผูอ่ืนตั้งแตวัยเยาว เด็กจะมีการ

พัฒนาตนเองได โดยไดรับการแนะนําอยางดีในวัยเด็ก ใหเด็กเขาใจถึงบทบาททางสังคมและจากการดูแบบและ

เลียนแบบอยางท่ีผูอ่ืนปฏิบัติกัน แลวเด็กจะสามารถตระหนักถึงความจําเปนในการทําตามสังคมจากประสบการณท่ีเด็ก

ไดรับในชวงปฐมวัย 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ี แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานสามารถสงเสริมและพัฒนา

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท้ัง 3 ดาน ในดานการมีความรับผิดชอบ ดานการยอมรับผูอ่ืนและดาน

การควบคุมตนเอง ใหดีข้ึนได ท้ังน้ี ครูยังมีบทบาทสําคัญท่ีตองสอดแทรกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทุกข้ันตอน

ของการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน ในข้ันนํา ข้ันสอนและข้ันสรุป โดยเฉพาะในข้ันสรุป ครูจะตองช้ีแนะและ

กระตุนใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ   
       1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

 1.1 การจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานท่ีซ้ํากันน้ันอาจทําใหเด็กเกิดความเบ่ือหนาย ควรหาเกมอ่ืนๆ หรือ

มีสิ่งกระตุนใหเด็กรูสึกตื่นเตนและทาทายมากข้ึน เชน เปลี่ยนสื่อท่ีใชในการทดลอง เปลี่ยนสถานท่ีการทดลอง  

ปรับเปลี่ยนรูแบบกิจกรรมใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน เปนตน  

 1.2 แผนการจัดกิจกรรมท่ีนํามาทดลองกับกลุมตัวอยาง ควรทําการวิเคราะหแตละแผนใหครอบคลุมและ มี

รายละเอียดการแสดงถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามจุดประสงคท่ีวางไว  

 1.3 ในการจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน ในชวงท่ีเด็กกําลังทํากิจกรรมครูควรสรางบรรยากาศท่ี นาสนใจ

ใหเด็กรูสึกตื่นเตนและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกม เชน เปดเพลงท่ีกระตุนกิจกรรมท่ีเด็กกําลังเลน ครู รองเพลง

เชียรและใหแรงเสริมประกอบ เปนตน เน่ืองจากชวงท่ีเด็กทํากิจกรรมหากไมมีแรงกระตุนใหทําจะทําให เด็กเกิดความ

เบ่ือหนายได 

       2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

 2.1 ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง เชน การคิด 

แกปญหา ความคิดสรางสรรค เปนตน  

 2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจดักิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบานท่ีมีผลตอพัฒนาการดานอ่ืนๆ เชน 

พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ เปนตน 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและความสัมพันธเชิงคาโนนคิอล 
 ตอการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
The Effects of Problem-Based Learning and Canonical Relationships 

to Develop Science Process Skills on Grade 10 Students 
Mahavajiravudh Songkhla School 

 
ผูวิจัย  สุภสัสร   เพ็ญนวลออง1             Suphatsorn  Pennuan-ong1 
                Suphatsorn_sorn@hotmail.com 
         นุชนาฏ   ใจดํารงค2              Nuchanat  Jaidamrong2 
         มลทิพย  พงศอินทร3              Moltip  Pong-in3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิง     

คาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 39 คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) 

เครื่องมือท่ีใชวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง วิธีการทางวิทยาศาสตร จํานวน 6 ชั่วโมง 

และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอน

และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร กับ

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรท่ีสูง   

จะมทัีกษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปสูง

ดวยเชนกัน 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสัมพันธเชิงคาโนนิคอล, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
 
 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
3 ครูชํานาญการ สาขาวิชาชีววิทยา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 This research aims to 1) Comparison of science process skills on grade 10 students before and 
after learning problem - based learning, and 2) study canonical relationships between the result of the 

science-mathematics and the science process skills score. The sample was used in the research is grade 
10 students Mahavajiravudh Songkhla school. Research design was One Group Pretest -Posttest 
Design. The research instrument were of problem - based learning management plans and a science 

process skills test. The research found that 
 1. The results of the comparison of science process skills on grade 10 students before and 
after learning by using problem-based management found that students had an average score of 
science process skills scores as a whole after learning high than that before learning at statistical 
significance of 0.05. 
 2. The result of the study of the relationship between the result of the science-mathematics 
and the science process skills score found that learners with high grades in science-mathematics will 
have drawing hypothesis skill, determining and controlling variables skills, and data interpretation 
and conclusion skill high also. 
 
Keywords : Problem-based learning management, Canonical relations, Science Process Skills 

  

บทนํา 

 จากการฝกปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหา
วชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1 พบวา นักเรียนโดยสวนใหญจะมีปญหาดานการออกแบบการทดลอง อาทิ 
นักเรียนไมสามารถกําหนดสมมติฐาน ตัวแปรท่ีเก่ียวของ หรือสรุปผลการทดลองไดอยางถูกตอง น่ันแสดงใหเห็นวา
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นับไดวาปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรในทุกสาขาวิชา เน่ืองจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญและจําเปนอยางมากตอ
การดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือหรือวิธีการในการแกปญหาและคนควาหาความรูใหม ๆ ซึ่งไม
เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรเทาน้ัน ยังสามารถนําไปใชกับวิชาอ่ืน ๆ ไดอยางกวางขวางอีกดวย ดังน้ัน การจัดการเรียนรู
หรือการจัดทําหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตรจึงใหความสําคัญกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการในการแสวงหาความรูและเห็นถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตร  
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีหลักการท่ีวา ปญหาสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย

และความตองการท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ือขจัดความสงสัยดังกลาว การใหผูเรียนไดเผชิญกับปญหาจริงหรือสถานการณ

ปญหาตาง ๆ และรวมกันคิดหาแนวทางการแกปญหาน้ัน ๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และ

สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ อันเปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตได (ทิศนา แขมมณี, 2557, น. 137)  

ดังน้ัน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงสามารถนํามาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา

ชีววิทยาได โดยเริ่มจากการกําหนดสถานการณปญหาข้ึนมากระตุนความสนใจจนนักเรียนเกิดความตองการท่ีจะ

แสวงหาความรูเพ่ือขจัดความสงสัยดังกลาว นําไปสูการนําวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) เขามาชวยใน
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การแกปญหา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาชวยในการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4/4 และผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะหาความสัมพันธระหวาง

ผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการวิเคราะหหา

คาสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเปนเทคนิคทางสถิติสําหรับการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองกลุม โดยท่ีแตละกลุมประกอบดวยตัวแปรตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป วัตถุประสงคของการ

วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล คือ การหารูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรสองชุดท่ีทําใหขอมูลมีความสัมพันธกัน

มากท่ีสุด เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลําดับตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับ

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  แบบแผนการวิจัย    
 การวิจัยในครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง (One Group Pretest-Posttest 
Design) สามารถเขียนเปนแผนภาพ ไดดังน้ี (ไพศาล วรคํา, 2555, น. 136)  

การสุม กลุม E ทดสอบกอน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 

- E O1 X O2 

สัญลกัษณท่ีใชในรูปแบบการวิจยั  
         E    คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4  
        O1   คือ  การทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
        X    คือ  การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
        O2   คือ  การทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1 ประชากร     
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 280 คน   
 2.2 กลุมตัวอยาง        
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกกลุม (Cluster Random 
Sampling)  

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู และเครื่องมือ ท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล     
 3.1 เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 6 ช่ัวโมง  
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบปรนัยวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ข้ันบูรณาการ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการ
ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จํานวน 15 ขอ   

4. การรวบรวมขอมูล 
 4.1 สังเกตปญหาของผูเรียนในระหวางท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากน้ันเลือกประเด็นปญหาเพ่ือ
นํามาใชเปนหัวขอวิจัย 
 4.2 สรางและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร จํานวน 6 ช่ัวโมง และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 4.3 ดําเนินการใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  
 4.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 
 4.5 เมื่อดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้น ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 4.7 นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ และนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาเรียบเรียง
นําเสนอในรูปเลมวิจัย 

5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 5.1 วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test dependent ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 5.2 ศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชคาสหสัมพันธคาโนนิคอล 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จํานวน 15 ขอ 
เพ่ือใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหคาทาง
สถิติ โดยใช t-test dependent ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอน  
             และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (N=39)  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การทดสอบ x  S.D. T p-Values 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
กอนเรียน 1.64 0.84 

8.22* 0.00 
หลังเรียน 3.23 1.04 

ทักษะการกําหนดและควบคมุตัวแปร 
กอนเรียน 2.85 1.44 

6.49* 0.00 
หลังเรียน 4.21 1.03 

ทักษะการตีความหมายขอมลูและลงขอสรุป 
กอนเรียน 3.21 1.35 

0.12 0.91 
หลังเรียน 3.23 0.80 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ัง 3 ดาน 
กอนเรียน 7.69 2.70 

7.77* 0.00 
หลังเรียน 10.67 2.20 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ท้ังในรายทักษะและภาพรวม โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปรและภาพรวม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร กับ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ผูวิจัยไดนําคะแนนผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร (วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 กับคะแนนสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป) หลังเรียนมาหา
ความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งสามารถนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนในรูปของตาราง 
ไดดังตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางท่ี 2 คาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรคะแนนผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร       
             กับชุดตัวแปรคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

Function 
Canonical  

correlation 

Square  

correlation 
Wilks’ Lambda F df Error P– value 

1 0.68 0.46 0.49 2.18 12 84.96 0.020 
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2 0.31 0.09 0.90 0.58 6 66.00 0.75 

3 0.66 0.004 1.00 0.07 2 34.00 0.93 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรคะแนนผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - 
คณิตศาสตรกับชุดตัวแปรคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในฟงกชันท่ี 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ยก
กําลังสอง เทากับ 0.46 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูวิจัยจึงใชฟงกชันท่ี 1 ในการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ชุดตัวแปรท้ัง 2 ชุด ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอลมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิโครงสรางระหวางชุดตัวแปร 

ตัวแปร 

ฟงกชันท่ี 1 

Standardized 

Coefficients 

Structure 

Coefficients 

ชุดตัวแปรคะแนนผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

X1 : ชีววิทยา -0.25 0.69 

X2 : เคม ี 0.91 0.97 

X3 : ฟสิกส 0.29 0.74 

X4 : คณิตศาสตร 0.16 0.49 

   

ชุดตัวแปรคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

Y1 : ทักษะการตั้งสมมติฐาน   0.21 0.47 

Y2 : ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 0.95 0.98 

Y3 : ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป -0.52 0.57 

คา Canonical  correlation 0.68 

คา Eigenvalue 0.84 

หมายเหตุ  ขีดเสนใต  หมายถึง มีคาสัมบูรณมากกวาหรือเทากับ 0.30 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ในฟงกชันท่ี 1 ตัวแปรของชุดคะแนนผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร ท่ีมีคาสัมบูรณของคาสัมประสิทธ์ิโครงสราง ≥0.30 มี 4 ตัวแปร จัดเรียงตามลําดับ ไดแก เคมี (0.97) 
ฟสิกส (0.74) ชีววิทยา (0.69) และคณิตศาสตร (0.49) ตามลําดับ และตัวแปรในชุดคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีมีคาสัมบูรณของคาสัมประสิทธ์ิโครงสราง ≥0.30 มี 3 ตัวแปร จัดเรียงตามลําดับ ไดแก ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร (0.98) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (0.57) และทักษะการตั้งสมมติฐาน 
(0.47) ซึ่งตัวแปรท้ัง 2 ชุดน้ีมีความสัมพันธเชิงบวกทุกตัว กลาวคือ เมื่อผูเรียนมีผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร - 
คณิตศาสตรท่ีสูง จะมทัีกษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปสงูดวยเชนกัน สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพความสมัพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางคะแนนผลการเรยีนกลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรกับ 
               คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 39 คน 
ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจาก การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยปญหาท่ีผูสอนกําหนดข้ึนเปนปญหาท่ีผูเรียนสามารถพบไดในชีวิตประจําวัน 
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและความตองการท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ือขจัดความสงสัยดังกลาว ซึ่ง
กระบวนการท่ีนักเรียนใชในการแกปญหาท่ีผูสอนกําหนดข้ึน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) ซึ่ง
เริ่มตนจากการสังเกตและตั้งปญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล และการสรุปผล ดังน้ัน กิจกรรมดังกลาวจึงเปนการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปใหกับผูเรียนควบคู
กันไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของถนอม เอ้ือสุนทรสกุล (2559, น. 126) ซึ่งไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการใชคําถามท่ีมีตอทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการใชคําถาม เปนการจัดการเรียนรู
ท่ีใชปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ตองการหาคําตอบ และมีการเรียนรูรวมกันอยางเปน
ระบบ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ กันวะนา (2558, น. 157) ซึ่งไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนแบบรวมมือท่ีมีตอความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนแบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากข้ันตอนท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนเริ่มตนจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําให

คะแนนผลการเรียน 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เคมี 

ชีววิทยา 
ทักษะการตีความหมาย 
ขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะการกําหนด 
และควบคุมตัวแปร 

0.68 

ฟสิกส 

คณิตศาสตร 
ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

0.97 

0.74 

0.69 

0.49 

0.98 

0.57 

0.47 
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นักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น แสวงหาความรูเพ่ือใหไดคําตอบ และยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน 
สงผลใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน รูจักแบงหนาท่ีความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมงาน 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร กับ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 การศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในภาคเรียนท่ีผานมา ผลจากการวิเคราะห พบวา ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนใน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรท่ีสูง จะมทัีกษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปสูงดวยเชนกัน องคความรูดังกลาวสามารถนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได กลาวคือ นําไปชวยในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน โดยผูเรียนท่ีมีผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรท่ีดี  และมีทักษะในดาน
ดังกลาวขางตนดีแลว ผูสอนอาจจําเปนไปเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอ่ืน ๆ  ใหดียิ่งข้ึน หรือจัดให
ผูเรียนกลุมดังกลาวกระจายกันไปยังกลุมตาง ๆ ในช่ัวโมงท่ีมีการจัดกิจกรรมการทดลอง  เพ่ือชวยอธิบายสมาชิกในกลุม
เมื่อเกิดขอสงสัย ในทางกลับกันผูเรียนท่ีเรียนออนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ผูสอนจะไดชวยพัฒนาทักษะ
การตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปใหมากเปน
พิเศษควบคูกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอ่ืน ๆ ตอไป   

ขอเสนอแนะ 

 ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณา
การใหครบท้ัง 5 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง ทักษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป โดยอาจใชรวมกับชุดกิจกรรมท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมา 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  
เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
The Effectiveness of 5E Inquiry Approach with Electron Flow in Galvanic Cell and 

Galvanic Diagram Exercise on Mathayomsuksa 5 Student at Mahavajiravudh 
Songkhla School 

                                                                                                                             
ผูวิจัย วรรนิสา เพ็ชรแกว1      Wannisa   Petkaew 1 

        wannisapetkaew@gmail.com        
นุชนาฏ  ใจดํารงค2      Nuchanat  Jaidamrong2                              

 สิริมนต    ประดับ3                                                           Sirimon  Pradab3                                              
                                                                                                                                           

บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลการเรียนรู  รายวิชาเคมี 3 เรื่อง การถายโอน
อิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
และแผนภาพเซลล 2) เพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนใน
เซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษา เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมท้ังสิ้น 6 ช่ัวโมง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลลจํานวน 1 แผน เปนระยะเวลา 6 
ช่ัวโมง  2) แบบทดสอบปรนัยวัดผลการเรียนรูรายวิชารายวิชาเคมี  เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ
แผนภาพเซลลจํานวน 10 ขอ ท่ีมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียวเปนแบบ One Group  Pretest - Posttest  Design วัดกอน
และหลังการทดลองโดยใชสถิติ t – test Dependent และคํานวณความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ (normalized 
learning gain :<g>)  ตามสูตรของ Hake (1998) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล มีผลการเรียนรูทางการเรียน 
เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  2) นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนแบบปกตเิฉลี่ยอยูในระดับสูง (<g> 0.74) 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5 ข้ัน (5E) , ชุดกิจกรรมการเรียนรู   
 
 
1
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Abstract 

This research has the following objectives: 1) compare to study the learning outcomes of 
students Mathayomsuksa 5 , before and after training : Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic 
Diagram by 5E Inquiry approach leaning with Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic Diagram 
Exercise , and 2) to Study normalized learning gain by 5E Inquiry approach leaning with Electron 
Flow in Galvanic Cell and Galvanic Diagram Exercise. The sample consisted of 41 students of 5/2, 
who are studying in the 2nd semester of 2018 at Mahavajiravudh Songkhla School. The experiment 
for 2 weeks total of 6 hours. 

The research instrument includes 1) Plans of 5E Inquiry approach leaning with Electron Flow 
in Galvanic Cell and Galvanic Diagram Exercise , and 2) Ten items learning outcomes test for 
Chemistry 3 : Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic Diagram. Having the Index of Item - 
Objective Congruence (IOC) is 0.67 - 1.00, Method of experimental research: One - Group   Pre-test – 
Post-test Design, statistics used were t – test dependent and calculate normalized learning gain with 
Hake (1998).                                                                                                                                                                                                                

The results of the research show that; 1) after learning of the learners outcome are in high 
than that before learning by 5E Inquiry approach leaning  with Electron Flow in Galvanic Cell and 
Galvanic Diagram Exercise statistically significant at .05 and , 2) The normalized learning gain as a 
highest of the student in their progressive learning (<g> 0.74) 
 

Keywords: 5E Inquiry approach leaning , Excercise 

 

บทนํา 
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร นักเรียนสวนใหญคิดวาวิชาเคมีน้ันเปนวิชาท่ียาก เน่ืองจากธรรมชาติของวิชาเคมีเปนวิชาท่ีเก่ียวของกับ
โครงสราง สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสาร ซึ่งอยูในรูปของอนุภาค และสัญลักษณ ซึ่งมีความเปนนามธรรมและ
ยากตอความเขาใจ ลักษณะท่ีเปนนามธรรมดังกลาวไมสามารถสังเกตเห็นหรือสัมผัสได  

จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ของการฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ในรายวิชาเคมี 2 พบวาเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน เปนเน้ือหาท่ีสามารถจัดการเรียนรูท่ีมีการ
ทดลองเปนองคประกอบเปนสวนใหญ อีกท้ังยังพบวานักเรียนสวนมากชอบทําการทดลอง เน่ืองจากการทําการทดลอง 
ทําใหเกิดประสบการณตรงและมีความสนุกสนาน ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน  และเมื่อมีการถาม - ตอบ เพ่ือวัด
ความเขาใจในคาบน้ันๆ นักเรียนสามารถตอบคําถามสําคัญเก่ียวกับสาระการเรียนรูท่ีเรียนไดในคาบได แตเมื่อทําการ
สอบกลางภาคและปลายภาคพบวานักเรียนสอบผานเกณฑไดเพียง 8 คน คิดเปนรอยละ 20 ของนักเรียนท้ังช้ัน ทําให
เห็นวานักเรียนเขาใจ แตไมสามารถคิดวิเคราะหตอยอดผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนมาสรุปใหเปนความรูรวบยอดของตนเอง
ไดเมื่อตองเผชิญสถานการณปญหาเพียงคนเดียว   ดวยเหตุดังกลาวครูจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเสริมความรู ความ
เขาใจ สรางความนาสนใจในการเรียนวิชาเคมี ท่ีมีความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพของนักเรียน จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ชุดกิจกรรมเปนการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบเขามาผสมผสานให 
กลมกลืนกัน นับตั้งแตการเรียนรูดวยตนเอง การรวมกิจกรรมกลุม การใชสื่อในรูปแบบตาง ๆ การเรียนการสอนวิธีน้ี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ 2543: 107)  ในสวนของชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตร คือการประยุกตชุดการเรียนการสอนเขากับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตรข้ึนเพ่ือใชเปนนวัตกรรมการสอน ทางวิทยาศาสตรศึกษา จะทําใหผูเรียนเรียนรูหรือสรางองคความรูได
อยางมีระบบ สงผลใหเกิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทาง 
วิทยาศาสตรไดมากข้ึน (ธานินทร ปญญาวัฒนากุล, 2546) และจากงานวิจัยพบวาการสอนโดย ใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงข้ึนกวาการสอนตามคูมือครูเพียงอยางเดียว นอกจากน้ีลักษณะของการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู ยังทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการลงมือทํา ไดมีพัฒนาการทางความคิด มองเห็นความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผลของปญหาตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรค (ประวิทย  ชูศิลป. 2524 : 18)  สอดคลองกับ (ยุพา      
วีระไวทยะ. 2539 : 22) ท่ีกลาววา การ สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ดวยการใหนักเรียนเขาใจสภาพของธรรมชาติรอบตัว ศึกษาคนควา ทําการทดลอง วิเคราะห
และสรุปผล โดยใชความสามารถในการคิดของตนเอง ฉะน้ันการสอนโดยวิธีการสืบเสาะหาความรูจึงมุงเนน
กระบวนการคิดของนักเรียนเปนสาํคัญ       

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล ท่ีในชุดกิจกรรมท่ีประกอบการ
ทดลองแบบยอสวน  ซึ่งการใชชุดการทดลองแบบยอสวนจะใชสารเคมีในปริมาณนอย ภาชนะท่ีใชบรรจุ สารเคมีในการ
ทําการทดลองเปนวัสดุใชแลวนํากลับมาใชใหมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกสวนวัสดุหลายชนิดท่ีนํามาใชในการทํา
ปฏิกิริยาเคมีเปนวัสดุท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน และการท่ีนักเรียนไดทําการทดลองดวยตนเองเพ่ือสืบเสาะหา
ความรูทําใหเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนอยากจะเรียนรู และมีการตอยอดผลการทดลองไปสูกิจกรรมการเรียนรู
ตาง  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู รายวิชาเคมี 3 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพ
เซลล กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับ
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล 
 2. เพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรยีนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลงัจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเลก็ตรอนในเซลลกัล
วานิกและแผนภาพเซลล 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีเรยีนดวยวิธีการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล มีผลการเรียนรูในรายวิชา  เคมี 3 เรื่องการถาย
โอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู 
เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล มีความกาวหนาทางการเรียนปกติเฉลีย่อยูในระดับ
ปานกลางข้ึนไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียวเปนแบบ One Group 
Pretest - Posttest  Design วัดกอนและหลังการทดลอง ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกปท่ี 5 แผนการเรียนวิทย 
– คณิตโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 289 คน กลุมตวัอยางท่ีใชในการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 
41 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถาย
โอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลลจํานวน 1 แผน จํานวน 6 ช่ัวโมง โดยชุดกิจกรรมประกอบไปดวย  
   1.1 ใบกิจกรรมท่ี 1 การทดลองยอสวนการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก  

  1.2 ใบความรูท่ี 1 ความหมายและสวนประกอบของเซลลกัลวานิก  
  1.3 ใบความรูท่ี 2 หลักการทํางานของเซลลกัลวานิก  
  1.4 ใบกิจกรรมท่ี 2  มาสรางเซลลกัลวานิกกันเถอะ  
  1.5 ใบความรูท่ี 3 การเขียนแผนภาพเซลลกัลวานิก  
  1.6 ใบกิจกรรมท่ี 3 การเขียนแผนภาพเซลลกัลวานิก   
2.  แบบทดสอบปรนัยวัดผลการเรียนรูรายวิชาเคมี 3 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ

แผนภาพเซลล กอนเรียนจํานวน 10 ขอ และหลังเรียนจํานวน 10 ขอ 

ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรและคูมือตางๆ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รายวิชา 
เคมี 2 ว32223 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยเลือกเน้ือหาในหนวย       การเรียนรูท่ี 1 
ไฟฟาเคมี เรื่อง เซลลกัลวานิก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู การ
สรางเครื่องมือทางการวัดและประเมินผล และเน้ือหาสาระการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ
แผนภาพเซลล 
           2. วางแผนเพ่ือสรางการจัดการเรียนรู และเครื่องมือวัดผลการวิจัย 

    3. สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง นําเสนอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ประเมินความสอดคลององคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบแกไขในสวนท่ีบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําพบวามีคา IOC อยู
ระหวาง 0.67 – 1.00    
               4. สรางแบบทดสอบปรนัยวัดผลการเรียนรูรายวิชาเคมี 3 เรื่อง เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนใน       เซลล
กัลวานิกและแผนภาพเซลล จํานวน 25 ขอ และนําแบบทดสอบ ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทาน
ประเมินผลตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองและความเปนไปไดระหวางจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา
สาระ  กิจกรรมการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล ปรับปรุง และแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญพบวามีคา 
IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00   
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผน    ภาพ
เซลล ตอเน่ืองเปนเวลา 2 สัปดาห  

การวิเคราะหขอมูล 
             1. วิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาเฉลี่ย( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test dependent) ใน

การวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูรายวิชาเคมี  เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ
แผนภาพเซลลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล  

2. วิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติโดยการคํานวณความกาวหนาทางการเรียนในกรณีท่ีเปน
รอยละความกาวหนาทางการเรียนจริง (% actual learning gain) ซึ่งคํานวณจากรอยละของคะแนนหลังเรียนลบดวย
รอยละของคะแนนกอนเรียน และในกรณีท่ีเปนความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ (normalized learning gain 
:<g>)  ซึ่งคํานวณตามสูตรของ Hake (1998)  

 

     ผลการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนหลังเรียน และความกาวหนาทางการเรียน
แบบปกติ รายวิชา   เคมี 3 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถาย
โอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 41 คน มีผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอน
ในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตาราง  
ท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ       

แผนภาพเซลลกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5/2 

การทดสอบ 
 

S.D. t Sig. (2-tailed) 

คะแนนกอนเรียน 3.19 1.62 -15.932 .000* 

คะแนนหลังเรียน 8.34 1.35   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 41 คน มคีวามกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ <g> เฉลี่ยเทากับ 

0.74 อยูในระดับสูง 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงระดับความกาวหนาทางการเรยีนปกติของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัล
วานิกและแผนภาพเซลล 

 จากภาพท่ี 1 เมื่อพิจารณาความกาวหนาทางการเรยีนแบบปกตริายบุคคล โดยเปรยีบเทียบคะแนนสอบ กอน
เรียนหลังเรียน อยูในชวง 0 – 1 โดยจัดระดับความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเปน 3 ระดบั คือ ระดับต่ํา 3 คน 8 
ระดับปานกลาง 12 คน และระดบัสูง 26 คน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ รายวิชาเคมี 3 เรื่อง การถายโอน

อิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 41 คน ท่ีจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
และแผนภาพเซลล ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับสูง น่ันคือ การจัดการเรียนรูเปนสืบ
เสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ และสืบคนขอมูลความรูดวยตนเอง 
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจท่ีลึกซึ้ง สามารถเช่ือมโยงความรูกับสิ่งท่ีพบเห็นได เปนการสรางองคความรูจากการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ความรูท่ีไดมาจึงฝงตรึงและจดจําไดนานกวาการรับรูจากการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวา
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ชวยพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ชวยใหนักเรียนเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตร คือ มีความคิดรวบยอด มีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ซึ่งการเขาใจ      
มโนทัศนจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ีลักษณะของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ยังทํา
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการลงมือทําไดมีพัฒนาการทางความคิด มองเห็นความสัมพันธระหวางเหตุและผลของปญหา
ตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรค (ประวิทย  ชูศิลป. 2524 : 18)  อีกท้ังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
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ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว มีเน้ือหาท่ีใกลตัว และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งผูเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู
ดวยตนเอง และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนอยางมีความสุขสนุกกับการเรียนไดรับประโยชนและ
ประสบการณตรง ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีพหุปญญา ของ Gardner (1983 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2555 : 85 – 
90) ได กลาววา ผูเรียนแตละคนมีระดับเชาวนปญญาแตกตางกัน ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายให 
เหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรณรักษ แพงถ่ิน (2539: 68) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนตามแบบปกติ  

 
ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรมีการศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรมเพ่ิมเติม เชน ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียน หลังจากการไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) 

รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

A Study of Learning Achievement and satisfaction 

Using the Collaborative Learning Technique TGT (Team Game Tournament) In Life 

Sciences on The Equilibrium of Living Things 

 for Matthayomsueksa 4 Students at Woranari Chaloem School, Songkhla Province 
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                                                                                                Aom_siin_totzz@hotmail.com   
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ปรมะ  สุวรรณโน3      Porama  Suwanno3 
กาญจนา  ดําเกลี้ยง4      Kanchana  Dumkleang4 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยการใชกระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) ในรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 แผนการเรียน 
ศิลป - ภาษา โรงเรียนวรนารเีฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 43 
คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)   กลุมท่ีศึกษาไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-
Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT (Team Game Tournament) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =3.81) 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT, การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 พันตํารวจเอก ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 This research was study of learning achievement on Life Sciences and satisfaction of the 

Mathayomsuksa 4 Students by using the collaborative learning management technique TGT (Team 

Game Tournament), of the Mathayomsuksa 4 Students  at Woranari Chaloem School, Songkhla 

Province. The sample on this study was the students of Mathayomsuksa 4/7. The study was held on 

the 1st semester; Academic year: 2018 with a class of 43 students. The sample was chosen by 

purposive sampling method. The students were instructed by using the collaborative learning 

management technique TGT for 18 hours. The research instruments consist of 1) Lesson plans for 

the collaborative learning management technique TGT with 5E Inquiry Learning on Life Sciences 2) 

Achievement test. The experimental research was conducted using the One-group Pretest- Posttest 

Design.The data was analyzed by percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test. The 

research findings were summarized as follows: The students who studied in the equilibrium of living 

things and learned through the collaborative learning management technique TGT had posttest 

mean scores on achievement higher than pretest at the 0.01 level of significance.and 

Matthayomsueksa 4 Students at Study of life sciences on the equilibrium of living things using the 

collaborative learning management technique TGT has satisfaction was at a high level. 

Keywords : Collaborative Learning Management Technique TGT, Equilibrium of Living Things, 
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บทนํา 

 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากท่ีสุด ซึ่งในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ผูสอนตองคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน และ เปนกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกิจกรรมท่ี
หลากหลาย แตในปจจุบันก็ยังพบอุปสรรคมากมาย ผูเรียนสวนใหญมีความเห็นตรงกันวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ียาก ทําให
มีปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตรและมีนักเรียนจํานวนไมนอยท่ีไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  

การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีตองหาเทคนิคและวิธีการสอนใหมๆ เพ่ือชวยปรับปรุง

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใหนักเรียนกลาแสดงความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูจักการ

ทํางานกลุมเพ่ือใหมีโอกาสสนิทสนมกับเพ่ือนใหมลดความตึงเครียด อันจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เปนเทคนิคหน่ึงในการสอนแบบรวมมือ โดยการจัดการเรียนรูใชเทคนิค TGT เปนวิธี

หน่ึงท่ีนานํามาใชเพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4  เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ี สนองความแตกตางระหวางบุคคลท้ังชวยใหผูเรียนเขาใจ

ไดโดยงายและถูกตองตามจุดมุงหมายประหยัดเวลาท้ังผูเรียนและผูสอน ท้ังสงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม โดย

กําหนดใหผูเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกันเปนกลุม และ ใชการแขงขันหรือการตอสูทางวิชาการ โดย
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ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการเทาเทียมกันเขาแขงขันตามกลุมตางๆ เพ่ือนําคะแนนของแตละคนท่ีไดจากการ

แขงขันในแตละกลุมเปนคะแนนของกลุม แตในเวลาเรียนจะตองรวมมือกัน 

 ดังน้ันวิธีการสอนโดยใชเทคนิค TGT เปนวิธีการหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดานตางๆอยางสนุกสนานและ

ทาทายความสามารถยดึผูเรียนเปนผูเรยีนเองทําใหเกิดประสบการณเปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศกัยภาพแหงตัวผูเรียนอยางแทจริง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต   

กอนและหลังใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา 

           2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ใน

รายวิชาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน    

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนศิลป-ภาษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ท้ังหมด 5 หองเรียน จํานวน 185 คน 

           2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

จํานวน 43 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ไดมาจากวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random 

sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

           1. แผนการจัดการเรยีนรูเรื่อง การรักษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

TGT ผานการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E จํานวน 8 แผน เวลา  16  ช่ัวโมง 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  
- ความพึงพอใจตอวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT  

วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 

(Team Game Tournament) 
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           2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวนท้ังหมด 30 ขอ เปน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

           3. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชรปูแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง 

พอใจนอย และพอใจนอยท่ีสุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังน้ี 

        1. กอนจัดกิจกรรมการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง 

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผูวิจัยจะดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) เรื่อง การ

รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต กับนักเรียนกลุมเปาหมาย 

        2. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  โดยเนนกิจกรรมในช้ันเรียนตาม

ข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ตามแผนการจัดการเรียนรู 

กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาสอนท้ังสิ้น 18 ช่ัวโมง  

        3. เมื่อสอนครบทุกแผนการสอนแลวจะดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) 

กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัดชุดเดียวกันกับท่ีใชวัดกอนเรียน  

        4. ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  

        5.  ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        6.  ผูวิจัยตรวจนับคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

TGT  โดยมีเกณฑดังน้ี  พอใจมากท่ีสุด คิดเปน 5 คะแนน, พอใจมาก คิดเปน  4 คะแนน, พอใจปานกลาง คิดเปน 3 

คะแนน, พอใจนอย คิดเปน 2 คะแนน, พอใจนอยท่ีสุด คิดเปน 1 คะแนน 

        7.  นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช

วิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ไปวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล  

           1. หาคาดัชนีความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค TGT จากคาดัชนี ความสอดคลองของขอคําถาม (IC)  

           2. หาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนรายขอ โดย

ใชสูตรการหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก  

           3. หาคาความเช่ือมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR-20) 

           4. หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา            

(α-coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)  
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           5. วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลัง การจัดการเรียนรูโดยใชสถิติการ

ทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent samples; paired t-test)  

           6. การวิเคราะหผลความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 

แปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 

           7. นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ตอการจัดการเรียนรู 

โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ไปวิเคราะหโดยสรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

             1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตกอนและ

หลังใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด

สงขลา 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียน 

จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D.) 

t df 

Sig.       

(2-tailed) 

 

กอนเรียน 43 30 12.56 4.27 
-12.99** 42 0.0000 

หลังเรียน 43 30 22.12 3.25 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

           จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง 

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 12.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)เทากับ 4.27 

สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 22.12 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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 (S.D.) เทากับ 3.25 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยไดคา t เทากับ -12.99 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
            2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ใน

รายวิชาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4         

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

 ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) 

ขอ รายการ 
คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 
1. บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
3.84 1.05 มาก 

2. บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม 

3.71 1.50 มาก 

3. บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน 

3.64 1.51 มาก 

4. บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหถามตอบและ
พูดคุย ขอคําแนะนําจากครูไดใกลชิดข้ึน 

4.04 1.58 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 3.98 1.53 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน 
ความรูความคิดรวมกันในหองเรียน 

3.69 1.48 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 3.82 1.50 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบ 3.67 1.51 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

3.82 1.52 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหา
มากข้ึน 

3.80 1.52 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน 4.02 1.55 มาก 

12. การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจเน้ือหาไดงายเพราะได
ลงมือปฏิบัตดิวยตนเองมากกวาน่ังฟงครูบรรยาย
เน้ือหา 

3.82 1.55 มาก 

13. การจัดการเรยีนรูทําใหจําเน้ือหาไดนาน 3.56 1.44 มาก 

14. การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความ
เขาใจดวยตนเองได 
 

3.78 1.47 มาก 
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15. การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนนําวิธีการเรียนรูไปใช 
ในวิชาอ่ืนๆ 

3.76 1.52 มาก 

16. การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนเกิดความภมูิใจใน
ตนเองท่ีสามารถเขาใจเน้ือหาท่ียากไดดวยตนเอง 

3.84 1.56 มาก 

17. การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนตดัสินใจโดยใช
เหตุผล 

3.76 0.12 มาก 

18. การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจและรูจักเพ่ือนมากข้ึน 3.84 0.35 มาก 

19. กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําใหไดทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

3.89 0.44 มาก 

20. นักเรียนคิดวาการเรียนแบบน้ีทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูมากกวาการฟงบรรยายจากครูหนาช้ันเรยีน 

3.87 0.49 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.81 0.48 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค TGT มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 และมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  

สรุปผลการศึกษา 
             จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และความพึงพอใจ โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 สรุปผลการวิจัยไดวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีความแตกตางกัน โดย

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.81  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.25   

อภิปรายผลการศึกษา 
             จากผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 น้ัน อาจเปนผลเน่ืองมาจาก กระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนตามกระบวนการดังกลาวขางตนตรงตามความตองการจําเปน

ของกลุมเปาหมายท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพของนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีกลุมอายุอยูใน

วัยรุนตอนปลายและกําลังเขาสูวัยทํางาน การไดฝกโดยใช กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT จาก

งายไปยาก จะทําใหเกิดทักษะมากข้ึน ประกอบกับการนํากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ไปจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนตามแผนการสอนท่ีไดจัดเตรียมและวางแผนไวอยางเปนระบบ จึงสงผลใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 

มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  ในทุกดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมในหองเรียน ซึ่ง
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แตกตางจากการเรียนการสอนแบบท่ัวไป ท่ีชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคหลายประการ เชน ไดพูดคุย 

ถกเถียง อยางมีเหตุผล มีความกระตือรือรน และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนท้ังผูดําเนินกิจกรรมและผู

รวมกิจกรรม เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับการดูแลเอา

ใจใสจากครูใกลชิดข้ึน เพราะครูจะทําหนาท่ีเปนผูอํานวยท่ีคอยใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจและ

แรงบันดาลใจในการเรียน ทําใหนักเรียนไดใชเครื่องมือท่ีตนถนัดคือ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม เครือขาย

อินเตอรเน็ต เมื่อไดใชหรือทําอะไรท่ีตนชอบหรือถนัดจึงทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามท่ีครู

ตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนท้ังสิ้น ผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนท่ีจะเรียน เกิดความสนุกสนาน ราเริง มี

ความสุขกับการเรียนและพึงพอใจในการทํากิจกรรม 

ขอเสนอแนะ 
           1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  น้ันเหมาะสําหรับ

นักเรียนท่ีมีความพรอมดานเทคโนโลยี เชน มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได และมี

สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค TGT กับวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 

          3. ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหทันสมัยและแปลกใหมอยูเสมอ เพ่ือกระตุนความสนใจของ

นักเรียน 
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การสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

โดยใชชุดกิจกรรมการทดลองเรื่องน้ํา 

Promoting science process skills of young children using a series  

of experimental activities on water. 
ผูวิจัย    นูเรีย  สเิดะ1                       Nuria  Sideh1 

                Nuriaswift23@gmail.com  

 วิไล ขุนทิพย2              Wilai  Khunthip2 

 พัศรเบศวร  เวชวิริยะสกุล3                        Phatsarabet  Wetwiriyasakun3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับของทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรดาน

การสังเกตและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บาน

หาดใหญ) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 2 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวย 1) แผนการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรม

การทดลองเรื่องนํ้า 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า 3) แบบสังเกต

การใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า  

 ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าดานการสังเกตผานเกณฑรอยละ 70 และ

ดานการลงความคิดเห็นจากขอมูลผานเกณฑรอยละ 70 เชนกัน 

คําสําคัญ: ทดลองเรื่องนํ้า, ทักษะดานการสังเกต, ทักษะดานการลงความคิดเห็นจากขอมูล, ปฐมวัย 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) To determine the level of basic science 

process skills of observation and Inferring of the children who received the experimental 

activities on water.The samples used in the study were 26 of kindergarten 1 at Tedsaban 2 

(Banhatyai) school. By used cluster random sampling. The experiment was conducted during the 

second semester of the 2018 academic year. The research instruments used in this study were 

1)activity arrangement with of basic science process skills of the children who received the 

experimental activities on water. 2) skills assessment, the scientific experiments on water 

activities. 3) experimental observation of activities on water. 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ครูวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 The research findings were as follows: 1) Children who received the basic skills of 

experienced scientific process of the children who received the experimental activities on water. 

Observing the passing score of 70 percent and Inferring the passing score of 70 percent. 

Keywords : Experimental on water, Observation skills, Inferring skills, Early Childhood also. 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันน้ี เมื่อเรามองไปทางไหน หรือวาภาคสวนใดๆ ไมวาจะภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

การเกษตร หรือวาแมแตตัวของเราเอง ตางก็ใชทรัพยากรนํ้ากันอยางฟุมเฟอย ขาดการยับยั้งช่ังใจในการใชนํ้า 

เพราะตางคิดวา นํ้าไมมีวันจะหมดจากโลก แตในความจริงแลวเราควรจะเริ่มตระหนักตั้งแตวันน้ีวา ทรัพยากรนํ้าท่ี

พวกเราเฝาคิดกันวาไมมีวันจะหมดไปน้ัน กําลังอยูในภาวะวิกฤต กําลังขาดแคลน เพราะฉะน้ัน เราควรจะเริ่มตน

กันรักษานํ้าท่ีมีอยูใหเราและคนรุนตอไปไดใชกัน การรักษานํ้าน้ันทําไดไมยาก  น่ันคือ เราควรคิดอยูเสมอวา 

สภาวการณของนํ้าตอนน้ีอยูในภาวะท่ีกําลังจะขาดแคลน นํ้าจึงถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุด เราตองใชอยางรู

คุณคาและประหยัดใหมาก รูจักการหมนุเวียนการใชนํ้าใหเกิดประโยชน เชน นํ้าท่ีเหลือจากการซักลาง ก็สามารถ

นํามารดนํ้าตนไมไดอีก นอกจากจะเปนการไมท้ิงนํ้าใหเปลาประโยชนแลว ยังเปนการประหยัดเงินคานํ้าอีกดวย 

 การพัฒนาคุณภาพของคนจะเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเทาน้ันจึงจะเช่ือตอการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถตลอดจนคุณลักษณะตางๆของคนท่ีตอง

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  

(11:2555 ช–18) ซึ่งใหความสําคัญกับสรางภูมิคุมกันในการพัฒนาดานตางๆเพ่ือใหประเทศไทยสามารถรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดวยการใชการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

แรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย ตลอดชีวิตของทุกคนตางก็มี

ความเก่ียวของกับวิทยาศาสตรท้ังสิ้นการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญท่ีจะทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดท้ัง

ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ี

ตรวจสอบไดความรูวิทยาศาสตรชวยใหคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน 

รวมถึงการนําความรูไปใชอยางสรางสรรค มีเหตุผล มีคุณธรรม นอกจากน้ียังชวยใหคนมีความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล

และยั่งยืน การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งควรจัดการเรียนรูตั้งแตระดับปฐมวัย (สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2551 : 1-2) 

 การจัดประสบการณกิจกรรมวิทยาศาสตรเปนกระบวนการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวดวยการลงมือ

กระทําสํารวจสบืคนผานประสาทสัมผัสท้ังหาและทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับพ้ืนฐานความคิด

ทางทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเชนเรียนรูจากประสบการณตรงท่ีผูใหญเตรียมสภาพแวดลอมให

โดยการลงมือปฏิบัติจริงผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากของจริงผานกระบวนการแบงท่ีจอหน 

ดิวอ้ี กลาววา เด็กเรียนรูจากการกระทํา (Learning by doing) ดังน้ันการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรตองมีความ

เหมาะสมกับวัยพัฒนาการและขนาดของกลุมผูเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรน้ันสามารถดาํเนินการจดัได
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 1. ทักษะการสังเกต 

 2. ทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 

หลายรูปแบบ เชน การทดลอง การทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆรอบตัว การลง

ความคิดเห็นจากขอมูลท่ีกําลังสังเกตจากประสาทสัมผัสท้ังหา วิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคนท้ังดานการ

ดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน รวมเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับ

ความคิดสรางสรรคและสารอ่ืนๆเกิดเปนเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง และเกิดข้ึนอยูเสมอตลอดเวลา และ

ความรูทางวิทยาศาสตรชวยเกิดการพัฒนาสิ่งใหมๆอยูเสมอ ทักษะข้ันพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย อายุ 

3-5 ป ธรรมชาติของเด็กคือ มีความอยากรูอยากเห็นชางสังเกตและชางซักถามเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเด็กๆไดพบเจอ

และคนควาซึ่งบางทีก็เปนคําถามท่ียากเกินกวาท่ีใหญจะใหคําตอบ 

 กิจกรรมเปนสื่อชนิดหน่ึงท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ผู เรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตาม

ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล จะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและเปนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งไดกําหนดคุณธรรม จริยธรรม ไวในกิจกรรม มีกิจกรรม

หลากหลายท่ีใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนตามความสนใจ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งสุคนธ สินธพา

นนท (2553 : 14) ไดกลาววา กิจกรรมเปนนวัตกรรมท่ีครูใชประกอบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน

ศึกษาและใชสื่อตาง ๆในการเรียนรูท่ีผูสอนสรางข้ึนเปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน ผูเรียนศึกษาชุด

การเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 ผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะศึกษาในเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใช

กิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าเพ่ือใหการจัดประสบการณมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณและ

ทักษะตางๆ ใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด และเพ่ือเตรียมความ

พรอมอันเปนพ้ืนฐานท่ีดีของนักเรียนสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับท่ีสูงข้ึนตอไป โดยผูศึกษาคนควาเช่ือวา

การใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีความเพลิดเพลินกับการเลน  แลวยังจะชวยปลูกฝงใหเด็ก

ไดตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของนํ้าและการเรียนรูการใชสิ่งของรอบตัวหรือทรัพยากรเหลือใชนํามาใช

ประโยชน อันเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมนําไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีมีสมรรณภาพทางกลไกล และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูท่ีดี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลอง

เรื่องนํ้า 

 1.1 ดานการสังเกต 

 1.2 ดานการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

    ชุดกิจกรรมการทดลองทาง 

วิทยาศาสตรเร่ืองน้ํา 

        1. ไหลแรงหรือไหลคอย 

 2. นํ้าเดินได 

 3. พายุใตนํ้า 

 4. หลอดดาํนํ้า 

 5. เครื่องกรองนํ้า 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนการทดสอบเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากรกลุม

เดียว (One Sample t-test) มีการประเมินหลังเรียนแลวนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

       ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ

กลุม จํานวน 26 คน 

ตัวแปร 

   ตัวแปรตน : กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องนํ้า 

   ตัวแปรตาม : ทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

       1. แผนการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรของช้ันอนุบาลปท่ี 1     

โดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้ามาใชในการการจัดประสบการณกับเด็กปฐมวัย จํานวน 5 กิจกรรม คือ ไหลแรง

หรือไหลคอย นํ้าเดินได พายุใตนํ้า หลอดดํานํ้า และเครื่องกรองนํ้า ช้ันอนุบาลปท่ี 1 จํานวน 5 แผน แผนละ 40 

นาที 

       2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า    

       3) แบบสังเกตการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

    การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลองสุมแบบกลุม ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

        1. ปฏิบัติการสอนโดยการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า แผนการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าของเด็กปฐมวัยดานการสังเกตและ

การลงความคิดเห็นจากขอมูลของช้ันอนุบาลปท่ี 1/4 โดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าและใบกิจกรรมการทดลอง

เรื่องนํ้าเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของช้ัน

อนุบาลปท่ี 1/4 แลวนําไปดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมายโดยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการลงความคิดเห็นของช้ัน

อนุบาลปท่ี 1/4 โดยใชกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีสรางข้ึนจํานวน 5 แผน แผนละ 40 นาที ซึ่งใชกิจกรรมการทดลอง

เรื่องนํ้า 1 กิจกรรมตอ 1 แผน 

       2. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแตละแผนจะทดสอบทักษะดานการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของ

นักเรียนโดยใชแบบใบกิจกรรมเรื่องนํ้า แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกิจกรรมการทดลองเรื่อง

นํ้า และแบบสังเกตการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าของช้ันอนุบาลปท่ี 1/4 และเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการ

จัดกิจกรรม และจดบันทึกหลังการสอน 

การวิเคราะหขอมูล 

     การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนการทดสอบเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากรกลุม

เดียว (One Sample t-test) มีการประเมินหลังเรียนแลวนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
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สรุปผลการวิจัย  
     1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ี

ไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า  

           1.1 ดานการสังเกต ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน รอยละ 80.00 ซึ่งมากกวาจํานวน

รอยละ 70  

           1.2 การลงความคิดเห็นจากขอมูล ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน รอยละ 75.00 ซึ่ง

มากกวาจํานวนรอยละ 70  

        จากการสังเกตการณจัดประสบการณท่ีสงเสริมกระบวนการทางวิทยาสตรของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1/4 

พบวา การใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า นักเรียนไดสังเกตผานการใชประสามสัมผัสท้ัง 5 ประสาทตา สังเกตได

โดยการดู เพ่ือบอกรูปราง ลักษณะ ขนาด สี สถานะ ประสาทผิวกาย สังเกตไดโดยการสัมผัส เพ่ือบอก ความหยาบ 

ความละเอียด ความเรยีบ ความลื่น ความเปยกช้ืน และความแหง นอกจากการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 ชนิดสังเกต

โดยตรงแลว การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองเรื่องนํ้าก็จัด

วาเปนทักษะการสังเกตเชนเดียวกัน เชน การเปลี่ยนแปลงของสี การเปลี่ยนแปลงรูปรางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลง

ขนาด การเปลี่ยนแปลงกลิ่น รส  เปนตน และการการสังเกตสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในการทํากิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า 

เด็กไดถายทอดลงความคิดเห็นจากขอมูลท่ีไดรับการจัดประสบการณการทดลองเรื่องนํ้า ผานการพูดคุย และวาด

ภาพถายทอดเรื่องราวท่ีตนเองเขาใจ และจดจําในประสบการณครั้งน้ีผานใบกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า แบบ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า และแบบสังเกตการใชกิจกรรมการทดลอง

เรื่องนํ้า 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยขออภิปรายตามผลการวิจยั ดังตอไปน้ี 

   1. เพ่ือศึกษาระดับของทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการ

ทดลองเรื่องนํ้า 

       1.1 ดานการสังเกต ผลการวิจัยท่ีพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกตของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า ผานเกณฑ รอยละ 70 

ของคะแนนเต็ม มีจํานวน รอยละ 80.00 ซึ่งมากกวาจํานวนรอยละ 70 ท้ังน้ี เน่ืองจากการจัดประสบการณการใช

กิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าทําใหเด็กไดรวมกันคาดคะเนคําตอบ และรวมกันทดลอง เก็บขอมูลชวยสงเสริมในเรื่อง

การสังเกต เพราะกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดเรียนรูดวยการคนควาและลงมือกระทําดวย

ตัวเองโดยการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสังเกตไมวาจะเปนการสัมผัสจากสื่อและวัสดุอุปกรณของจริง นอกจาก

เด็กยังไดสังเกตการเปลี่ยนแปลงตางๆตลอดกิจกรรมการทําการทดลองเรื่องนํ้า เชน การทดลองเร่ืองไหลแรงหรือ

ไหลคอย เปนการสังเกต เรื่องท่ีอยูใกลตัวเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เชน เมื่อเราเปดกอกนํ้าใหนํ้าไหลออก

จากถังเก็บนํ้าในท่ีสูงนํ้าจะคอยๆไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ําดวยความโนมถวงของโลก หลายคนคงจะสงสัยเมื่อเห็นถัง

เก็บนํ้าประปาซึ่งตั้งไวบนท่ีสูง เพ่ือใหมีความดันนํ้ามากพอท่ีจะไหลผานทอประปากอกนํ้าไดหรือบางคนเคยดํานํ้า

แลวรูสึกวามีความดันอยูในหู การทดลองไหลแรงหรือไรคอยก็เปนเชนน้ีเดียวกัน เปนเรื่องแรงดันนํ้าของนํ้าท่ีมี

ความกดดันเพ่ิมข้ึนเมื่อดําลงไปลึก และเมื่อปลอยนํ้าลงจากบริเวณท่ีสูง ใหเด็กเจาะขวดพลาสติกท่ีบรรจุนํ้าอยูเต็ม

ถาเจาะรูใกลกนขวดนํ้ามากนํ้าจะยิ่งไหลแรงและนํ้าจะไหลออกจากรูท่ีเจาะไวก็ตอเมื่อมีอากาศเขามาแทนท่ีในนํ้า

เวลาเดียวกัน การทดลองหลอดดําน้ํา เหตุการณในชีวิตประจําวันท่ีคลายกับการทดลองครั้งน้ีคือ ขณะวายนํ้าใน
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สระนํ้าหรือทะเลเราจะรูสึกวาสิ่งของท่ีอยูในนํ้ามีนํ้าหนักเบากวาปกติ เชน เราสามารถใหเพ่ือนข่ีหลังในนํ้าแลวเดิน

ไปมาอยางสบาย ทําไมจึงเปนเชนน้ัน ทําไมเรือดํานํ้าถึงลอยและดําลงไปในนํ้าได ปลาทําอยางไรจึงรักษาระดับ

ความลึกในการวายนํ้าได การทดลองการดํานํ้ามีคําตอบ ใหเด็กสังเกตคือ ใชหลอดดูดแบบงอได และลวดเสียบ

กระดาษนํามาประกอบการซึ่งทําไดงายและใชหลอดขนาดใหญหุมดวยดินนํ้ามัน เมื่อนํามาหยอนลงในขวดบรรจุนํ้า

วัตถุท้ังสองช้ินจะจบลงไปดานลางและลอยข้ึนมาดานบนเมื่อแรงบีบลดลง ซึ่งอธิบายดวยการหลักการของอารคิมิ

ดีส  การลอยนํ้าของวัตถุข้ึนอยูกับนํ้าหนักและขนาดของวัตถุ เมื่อใสวัตถุลงในนํ้า นํ้าจะมีแรงลอยหรือแรงพยุงทําให

วัตถุลอยได ถาวัตถุน้ันมีนํ้าหนักนอยกวาหรือเทียบเทากับนํ้าเปรียบเทียบขนาดหรือปริมาณเทากัน  การทดลอง

การกรองน้ํา ซึ่งจะเปรียบเทียบในการดําเนินชีวิตประจําวันคือ เด็กๆรูจักนํ้าใตดินหรือนํ้าบาดาล และทําไมนํ้า

บาดาลสะอาดจนสามารถนํามาใชในบานของเราได หรือแมกระท่ังเครื่องกรองนํ้าสามารถทําใหนํ้าสะอาดไดอยางไร 

การทดลองน้ีสังเกตไดในวันท่ีฝนตก โดยใหเด็กสังเกตนํ้าสกปรกท่ีไหลผานถนนลงสูทอระบายนํ้า นํ้าไหลไปท่ีไหน  

การทดลองน้ีแสดงวิธีการกรองนํ้าผสมดินใน 2 ข้ันตอนคือ การกรองดวยกรวดขนาดใหญและการกรองดวยกรวด

ขนาดเล็กจากนํ้าท่ีมีสีขุน เมื่อผานการกรองแลวจะไดนํ้าใสและดูสะอาดแตดื่มไมไดเน่ืองจากยังมีแบคทีเรียอยู รูจัก

การเปรียบเทียบขนาดใหญกับเล็กขุนกับใสของนํ้า การทดลองน้ําเดินได คือ นํ้าจะเดินผานไปตามทอซึ่งในการ

ทดลองน้ีคือ ใชกระดาษทิชชูซึ่งเรียกวา การซึมผานตามรูเล็กๆเน่ืองจากกระดาษทิชชูทํามาจากเยื่อตนไมคือเสนใย 

จึงเปนหลักการเดียวกันกับพืชท่ีสามารถลําเลียงนํ้าจากพ้ืนดินเขาสูรากไปยังลําตน ก่ิงกาน ใบ ซึ่งคุณสมบัติของ

กระดาษทิชชู คือการดูดซึมซับนํ้าไดดีมาก ทําใหนํ้าสามารถผานไดงายและรวดเร็ว การท่ีนํ้าสามารถเคลื่อนข้ึน

ขางบนตานกับแรงโนมถวงของโลกได เพราะเกิดแรงดึงดูดข้ึนระหวางนํ้ากับเสนใย นอกจากน้ียังสามารถสังเกตสิ่ง

ใหมๆท่ีเกิดข้ึนคือ สีแดงเดินผานมาเจอกับนํ้าเงินจะไดมวง สีนํ้าเงินเดินผานมาเจอกับสีเหลืองจะไดสีเขียว สีเหลือง

เดินผานมาเจอกับสีแดงจะไดสีสม เด็กจะไดสังเกตการผสมสีของแมสี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมารติน (Martin. 

2001: 36) กลาววา การสังเกต คือความสามารถในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือใชเพียงอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางรวมเขากันสัมผัสโดยตรงกับวัตถุสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรงและเกิดการเรียนรู  การทดลอง

ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน อยากรูอยากเห็น อยากคนหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด กุลยา ตันติ

ผลาชีวะ (2547: 171) และทองพูน ฤกษจันทร (2551: 7) กลาววา การจัดประสบการณแบบวิทยาศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัย เปนการสงเสริมใหเด็กสนใจอยากเรียน อยากรูอยากเห็นเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวพรอมท้ังไดลง

มือปฏิบัติทดลองสิ่งตางๆไดดวยตัวเอง เพ่ือใหเด็กไดมีความคิดรวบยอดจากสิ่งท่ีไดเรียนรูโดยอาศัยการสังเกต การ

คิด การทดลอง การสนทนาและการถามคําถาม ดังน้ัน การจัดประสบการณการทดลองเรื่องนํ้า สําหรับเด็กปฐมวัย

น้ันควรเนนท่ีการลงมือกระทําหรือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับความจริงตาง ๆ รอบตัว ซึ่งการให

เด็กไดมีสวนในการกระทํากิจกรรมน้ันจะชวยพัฒนาทักษะในการคิดอยางมีระบบ อันจะเปนพ้ืนฐานในการเรียน

วิทยาศาสตรและไดพัฒนาความคิดรวบยอด สอดคลองกับปุณณญาณ ขําน่ิม (2554: 43) กลาววา การเรียน

วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยมีวิธีการเรียนรูท้ังหมด 5 ข้ันตอน ไดแกข้ันกําหนดปญหาข้ันตั้งสมมุติฐาน ข้ันเก็บ

รวบรวมขอมูลข้ันวิเคราะหขอมูล ข้ันอภิปรายและลงขอสรุป โดยใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวของ

ในการเรียนรู เปนการสงเสริมพัฒนาการทางปญญา และสงเสริมความสามารถทางดานการคิดวิเคราะหเรื่องราว

ตางๆ ชวยฝกใหเปนคนชางสังเกตและมีความเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการคิดดวยวิธีทาง

วิทยาศาสตร โดยใหเด็กรูจักนําเอาประสาทสัมผัสท้ังหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายมาใชในการสังเกตและ

ตัดสินแกปญหาใหเด็กไดรับความรูอยางกวางขวางจากการท่ีไดสังเกตสิ่งตาง ๆ และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยจัด

ใหสอดคลองกับวัยและความสนใจของเด็ก จนสามารถคิดคนคําตอบดวยตนเองและสรางองคความรูได 
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       1.2 ดานการลงความคิดเห็นจากขอมูล ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการสงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการ

ทดลองเรื่องนํ้า ผานเกณฑ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน รอยละ 75.00 ซึ่งมากกวาจํานวนรอยละ 70  ท้ังน้ี 

เน่ืองจากการจัดประสบการณการทดลองเรื่องนํ้า เปนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กสนใจอยากเรียน อยากรู

อยากเห็นเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ดวยตนเองโดยอาศัยการสังเกต การทดลอง การ

สํารวจ และการถามคําถามเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูและชวยพัฒนาทักษะดานการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทําให

เด็กเกิดความเขาใจ การจัดกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าจะเนนประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ ในการ

จัดกิจกรรมการทดลองผานการเลาเรื่องราวผานการพูดคุยขณะสนทนา การอธิบายและถายทอดความเขาใจการลง

ความคิดเห็นของขอมูลผานใบกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า ตัวอยางเชน การทดลองเร่ืองไหลแรงหรือไหลคอยใน

การทดลองท่ีนําฝามาปดขวดนํ้าและใชน้ิวปดรูดานบน ทําใหนํ้าไมไหลออกจากรูดานลางน้ัน เพราะวาอากาศไม

สามารถแทรกเขาไปในขวดได ทําใหความดันอากาศภายในขวดต่ํา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการไหลของนํ้า การท่ีจะทํา

ใหความดันอากาศภายในขวดมากกวาภายนอกน้ันตองใหอากาศแทรกเขามาในขวดเพ่ือแทนท่ีนํ้า ซึ่งจะผานเขามา

ทางรูดานบนของขวด เน่ืองจากมีแรงดันนํ้าต่ํากวาบริเวณรูดานลาง เมื่ออากาศเขามาในขวดได นํ้าจะไหลออกจากรู

ดานลางอีกครั้ง การทดลองหลอดดําน้ํา สมบัติการลอยนํ้าของวัตถุข้ึนอยูกับนํ้าหนักและขนาดของวัตถุหลอดแบบ

งอไดจมนํ้าเพราะมีนํ้าหนักมากกวานํ้า สังเกตไดจากนํ้าท่ีไหลเขาไปภายในหลอดท้ัง 2 ดานเน่ืองจากความดันจาก

การบีบขวด อากาศซึ่งอยูภายในหลอดจะถูกบีบอัดและถูกแทนท่ีดวยนํ้าทําใหหลอดมีนํ้าหนักมากข้ึนหลอดจึงจมนํ้า 

การทดลองการกรองน้ํา กรวดขนาดใหญท่ีนํามากรองนํ้าสามารถกรองแยกสิ่งสกปรกขนาดใหญออกได สวนกรวด

ขนาดเล็กสามารถกรองสิ่งสกปรกท่ีมีขนาดเล็กได และสําลีทําใหนํ้ามีสีท่ีใสข้ึนหลังจากผานการกรองท้ัง 3 ข้ันตอน

แลว นํ้าจะใสสะอาดข้ึน เสกสรร มาตวังแสง (2552: 36) ไดกลาววา การจัดประสบการณวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยเปนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง เพ่ือสงเสรมิให

เด็กเกิดการคิดอยางสมเหตุสมผล โดยเปนการฝกใหเด็กรูจักสังเกต คนหาคําตอบในเรื่องท่ีตนสงสัยหรือทดลอง

ปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของเอราวรรณ ศรีจักร (2550: 37) ท่ีกลาววา การจัดประสบการณ

วิทยาศาสตรจะสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานชวยใหเกิดความเขาใจสามารถแกปญหาได การจัดกิจกรรมการทดลอง

เรื่องนํ้าชวยสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในดาน การลงความคิดเห็นจากขอมูล เพราะ การจัดกิจกรรม

การทดลองเรื่องนํ้าไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงกับสิ่งของท่ีเปนรูปธรรมโดยมุงเนนใหเด็กไดมี

การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การแลกเปลี่ยนพูดคุย การพูดแสดงความคิดเห็น และเลาเรื่องประสบการณเดิม

จากรูปภาพท่ีตนเอง ทําในใบกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า กอนท่ีเด็กจะกลาแสดงออกท่ีออกมาเลาประสบการณท่ี

ตนเองไดปฏิบัติและประสบการณเดิมจากเรื่องท่ีทดลอง ครูและเพ่ือนๆ ตองคอยใหกําลังใจ ใหคําชมเชยเด็ก จึงจะ

มีความมั่นใจมากข้ึน และกลาแสดงออกมากข้ึน ดังท่ีบลูม (Bloom. 1976: 13) กลาววา การใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการโตตอบระหวางครูกับนักเรียน มีการสงเสริมปฏิบัติกิจกรรมรวมกันถือ

เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยของแสงเดือน จุธารี (2546: 62-63) ได

กลาวเสริมวา การจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนกันเอง สนุกสนาน ไมตึงเครียดจะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจและไดคิด

ริเริ่มสิ่งตางๆดวยตนเองอยางเต็มความสามารถ จนทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

     กิจกรรมการทดลองเรือ่งนํ้า เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสาทสัมผัสโดยตรง ดวยการปฏิบัติกับสื่อ วัสดุ

อุปกรณโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 จากการมอง ฟง การไดกลิ่น และการสัมผัส เนนใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต 

และการลงความเห็นจากขอมูล โดยครูจะสอดแทรกความรูทางดานทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรใหแกเด็ก และ

ใหเด็กไดลงมือกระทํากับสื่อท่ีเปนของจริง เพ่ือใหเด็กไปสูจุดหมายท่ีวางไว โดยครูมีบทบาทสําคัญในการเตรียมสื่อ
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วัสดุอุปกรณและใชคําถามในการกระตุน และแนะนําใหเด็กไดลงมือทําคิดทบทวนลําดับข้ันตอนและลงความเห็น

จากขอมูลออกมาในข้ันสรุปผลการทดลอง ดังน้ัน เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า จึงมีทักษะ

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับท่ีดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
     1. การเลือกกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า เปนกิจกรรมท่ีไมซับซอนและเริ่มจากกิจกรรมงายๆไปสูกิจกรรมท่ียาก

เพ่ือใหเด็กสามารถวางแผนการทําเดินการทดลองเรื่องนํ้าได 

     2. ครูควรเปดโอกาส ใหเด็กไดทํากิจกรรมอยางอิสระ ไมควรกําหนดเวลา เน่ืองจากเด็กยังมีความสนใจใน

กิจกรรมท่ีทําอยู เด็กจะใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีทาทาย และเปนกิจกรรมท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในขณะทํากิจกรรมไดอยางชัดเจน 

     3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมกอนและหลังการทําการทดลองเรื่องนํ้า เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพท่ีสูงสุด 

     4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้ากับการจัดกิจกรรมการสอนแบบอ่ืน เพ่ือ

นําผลมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 

(CIPPA  Model) สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

Develop mathematics learning achievement about the addition and subtraction fractions by 

using exercises cooperate with the CIPPA learning management (CIPPA Model) to grade 7 

students in Tessaban 5 (Wathuapomnork) School, Songkhla. 
ผูวิจัย ศักรินทร  จันทรทอง1       sakkarin  Juntong1 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก
และการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของ
นักเรียน กับเกณฑรอยละ 70 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน กอน
การใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และหลัง 3) เพ่ือหาคา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) กับเกณฑ 70/70  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) อ.เมือง จ.สงขลา 
จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 1) แบบทดสอบกอนเรียน 2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบฝกทักษะ 
จํานวน 4 เรื่อง และ 4) แผนการจัดการเรียนการสอนจํานวน 4 แผน ท่ีมีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 
(CIPPA  Model) โดยใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือคือ การหาความเท่ียงตรง (Validity) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC แลวใหนักเรียนกลุมเปาหมาย
ทําแบบทดสอบ เมื่อนักเรยีนกลุมเปาหมายทําเสร็จ จะใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ 1) 
การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรของ Brennan 
B – Index 2) การหาความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของ Lovett และ 3) การหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู โดยการหาคา E1 และE2 แลวมีการใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 1) หาคารอยละ 2) หาคาคะแนน
เฉลี่ย (Mean) 3) หาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ 4) การหาคา t – test (Dependent  Samples) 
คําสําคัญ : แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ,การบวกและการลบ
เศษสวน 

 

Abstract 

 The purposes of this study were ; 1) To develop mathematics learning achievement on 

fraction addition and subtraction by using skill exercise with The CIPPA model with 70% 

criterion. 2) To compare learning achievement on addition and subtraction. The use of CIPPA 

model and post-CIPPA model of CIPPA model. 3) To determine the effectiveness of addition and 

subtraction by using skill exercise with The CIPPA model with the criterion 70/70. 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  
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 The target group for the study are 20 students grade 7 who are studying in Tessaban 5 

(Wathuapomnork) School, Songkhla. The instruments for the study were; 1) Pre-test 2) Post-test 

3) 4 skill exercises 4) Iabel number properly. The data were analyzed by such statistic as finding 

the validity of the achievement test. Using the IOC Conformance Index formula, students are 

asked to complete the quiz. When the target student finishes the statistics used to analyze the 

quality of the tool are : 1) Identification of the power of discrimination. (Discrimination) of the 

achievement test. Using the Brennan B-Index formula, 2) Reliability of the test was calculated 

using the Lovett formula. 3) Efficiency of the learning plan was determined by the E1 and E2. 

Find the mean (standard deviation) and 4) Find the   t-test (Dependent Samples). 

Keywords: CIPPA model, fraction addition and subtraction 

บทนํา 

 การจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนไทยมีการกลาวกันมากมาย เชน คํา
กลาววา “การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู
ข้ึน การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิต หรือไมเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการ
จัดการเรียนรูท่ีดีของผูสอน หรือผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว 
ยอมจะมีผลดีตอการเรียน ของผูเรียนดังน้ีคือ 1.มีความรู และความเขาใจในเน้ือหาวิชา หรือกิจกรรมท่ีเรียนรู 2.
เกิดทักษะหรือมีความชํานาญในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู 3.เกิดทัศนคติท่ีดีตอสิ่งท่ีเรียน 4.สามารถนํา
ความรูท่ีไดไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 5.สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีกได อน่ึง การ
ท่ีผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามทุก ๆ ดานท้ังทางดานรางกายอารมณสังคมและสติปญญาน้ัน การ
สงเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหการศึกษา” (คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู. 
2553 : หนา 3) 

แบบฝกทักษะตามคํากลาววา “แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติในแบบฝกน้ันจะครอบคลุมเน้ือหา
ท่ีเรียนไปแลว ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะมากข้ึน เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีหลากหลาย และแบบฝก
ทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอผูเรียนท่ีจะชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ใหมีความรูมาก
ข้ึนไดฝกดวยตนเอง เกิดความมั่นใจท่ีจะเรียนรู” ประภาพร ถ่ินออง (2553, หนา 29) สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กลาววา “ประโยชนของแบบฝกท่ีเก่ียวกับ ทักษะคณิตศาสตรไว สรุปคือ เปนสวนเพ่ิมหรือ
เสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งท่ี จัด
ข้ึนอยางเปนระบบระเบียบ ชวยในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล การใหนักเรียนทําแบบฝกท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน ชวยเสริมใหทักษะคงทนโดยการฝก
ทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูเรื่องน้ัน ๆ ฝกซ้ํา ๆ หลายครั้ง เนนเฉพาะเรื่องท่ีตองการ ใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน
หลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง ขณะเมื่อเด็กทําแบบฝกจะชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กได
ชัดเจน ซึง่จะชวยใหครูดาํเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันไดทันทวงที สวนการจัดแบบฝกเปนรูปเลมจะทําใหเด็ก
สามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพ่ือทบทวนดวยตนเองไดตอ รวมท้ังชวยใหเด็กไดฝกฝนตนเองไดอยางเต็มท่ี 
ชวยใหครูประหยัด   ท้ังแรงงานและเวลาในการท่ีจะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอก
แบบฝกจากตําราเรียนทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากข้ึน” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2535 : หนา 173 - 175) 
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การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา ตามคํากลาวของ ทิศนา แขมมณี “ข้ันตอนการสอนตาม CIPPA 
model 1.ข้ันการทบทวนความรูเดิม เปนการสนทนาซักถามถึงกิจกรรมท่ีเคยเรียนรู หรือพ้ืนความรูของนักเรียนใน
เรื่องท่ีจะดําเนินการสอน 2.ข้ันการแสวงหาความรูใหม หมายถึง ใหนักเรียนไดรูจักแหลงท่ีจะคนหาความรู เชน 
แหลงเรียนรูในโรงเรียนไมวาจะเปนหองสมุด สื่อเอกสาร มุมประสบการณตาง ๆ หรือ แหลงเรียนรูในทองถ่ิน เชน 
ภูมิปญญา สถานท่ีสําคัญ ในชุมชน เปนตน 3.ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล /ความรูใหมและเช่ือมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนความาทําความเขาใจแลวใช
กระบวนการคิดในการประมวลขอมูลท่ีรับเขามาใหมกับขอมูลเดิมทําใหเกิดองคความรูใหม หรือสิ่งใหม 4.ข้ันการ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเมื่อไดเรียนรูแลว นําองคความรูน้ันมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือสะทอนความคิดของตน 5.ข้ันการสรุป และ การจัดระเบียบความรู เพ่ือใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนไดงาย 
เปนกิจกรรมสรุปรวมกัน โดยสังเคราะห  สิ่งท่ีไดเรียนรู  6.ข้ันการแสดงผลงาน เปนกิจกรรมเสนอสิ่งท่ีเรียนรูในรูป
ของการจัดกิจกรรม 7.ข้ันการประยุกตใชความรู นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน หรือเพ่ือแกปญหาในสิ่งท่ีตองการ

คําตอบตอไป” (ทิศนา แขมมณี. 2552 : หนา 282) 
จากขอความขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง

การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  
Model) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา ข้ึนมา 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบ

ฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 

5 (วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา กับเกณฑรอยละ 70 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน กอนการใชแบบฝกทักษะ

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และหลังการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรู

ดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) จังหวัด

สงขลา 

3. เพ่ือหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะ

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 

(วัดหวัปอมนอก) จังหวัดสงขลา กับเกณฑ 70/70 

 
 

การจัดการเรยีนรูโดยวิธีการใช                

แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรู

ดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  เรื่องการบวก และการ

ลบเศษสวน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. กลุมเปาหมาย  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)  อ.เมือง
สงขลา                 จ.สงขลา จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมแบบเจาะจง 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

- ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
  การจัดการเรียนรูโดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรยีนรูดวยรูปแบบซิปปา 
(CIPPA Model) 

  - ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวน 
 

3. เน้ือหา 
    เน้ือหาเรื่องการบวก และการลบเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

4. ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง 
     ใชระยะเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จํานวน 3 เดือน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. วิธีดําเนินการขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
   1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับ

การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

      1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาบทเรียนและจุดประสงคของการ

เรียนการสอนเรื่อง การบวก และการลบเศษสวน 

     1.2 กําหนดเน้ือหา สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยการวิเคราะหเนื้อหา และพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง การบวก และการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหเหมาะกับจํานวนคาบสอน  

    1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก และการลบเศษสวน โดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรู ดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปน
แบบทดสอบชนิด เลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรและจุดประสงคการ
เรียนรู 

1.4  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ตัวชี้วัด และความ
ครอบคลุมของคําถาม 

1.5 นําผลการประเมินมาวิเคราะห หาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามของ
แบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC)  จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน เลือกแบบทดสอบท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.50 แลวนําไปให
ผูเช่ียวชาญดูเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ    

                     เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1    
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   ไมแนใจ   ใหคะแนน      0 

   เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1 

 การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบ เรื่อง การบวก และการลบเศษสวน 
โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณคาตามสูตร   

1.6 ปรับปรุงและจัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่องการบวก และ
การลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเปนแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

1.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชการบวก และการลบเศษสวน 
โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ของช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 

1.8 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจ
จําแนก (B) ของขอสอบรายขอและเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอที่มีคาความยากงายระหวาง 0.30 – 0.75 
และ มีคาอํานาจจําแนก 0.2 ข้ึนไป คัดเลือกขอสอบท่ีผานเกณฑจํานวน 10 ขอ 

1.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการบวก และการ
ลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเลือกไวจํานวน 10 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือหาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

1.10  จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการบวก
และการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 10 ขอ เปนฉบับสมบูรณ สําหรับนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

  1.11 ใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ เมื่อใชกับกลุมเปาหมาย คือการหาคา
ความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (B)  

2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

2.1 ผูวิจัยทําโดยการนําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน โดยการใชแบบ
ฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มาสลับขอกัน และ สลับตัวเลือกกัน
ดวย 
 3.แบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

3.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและกําหนดการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร                       
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
แบบฝกทักษะ 

3.3  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) เก่ียวกับสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องการ
บวกและการลบเศษสวน 
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3.4  จัดทําแบบฝกทักษะ เรื ่องการบวก และการลบเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โดยมี
รายละเอียดเน้ือหา    แบบฝกทักษะ แบงเปน 4 แบบฝกทักษะ ดังน้ี  

1. แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษสวน  
2. แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง การบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนเศษสวนแท 
3. แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนจํานวนคละ 
4. แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน 

3.5 นําแบบฝกทักษะ เรื่องการบวก และการลบเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สราง
ข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  เพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของโครงสรางและเนื้อหา เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึงหากมีขอบกพรอง  โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ                                                                            
            เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1    
  ไมแนใจ   ใหคะแนน      0 

  เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1 

3.6 นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือปรับปรุงแบบฝกทักษะ เรื่องการบวก และการลบเศษสวน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

3.7 ปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะ เรื่องการบวก และการลบเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1  

3.8 นําไปจัดพิมพเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.9 ใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ เมื่อใชกับกลุมเปาหมาย คือการหาคา

ความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (B)  

4. แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขนตอนดังน้ี 
   4.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) เกี่ยวกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการ
บวกและการลบเศษสวน 
    4.2 ศึกษาสาระสําคัญจากเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการบวก และการลบ
เศษสวน 

   4.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใหสอดคลองระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการ
เรียนรูรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบ ดังน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

2. ตัวช้ีวัด 

3. สาระสาํคัญ 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

5. สาระการเรียนรู 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู (การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบดวย 7 ข้ัน) 

 - ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม 
 - ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม 
 - ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม 
 - ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
 - ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 
 - ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติ หรือ การแสดงผลงาน 
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 - ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
7. สื่อการเรียนรู 

8. การวัดและประเมินผล 

4.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาวิธีการ
จัด    กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือนา มาแกไขปรับปรุง จํานวน 3 ทาน โดยกําหนดเกณฑ การพิจารณา 
คือ                                      เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1  

  
          ไมแนใจ   ใหคะแนน      0 

          เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน   -1 

4.5 นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูอีกครั้ง 
 4.6 จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดปรับปรุงแลวเพ่ือใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน โดยใชแบบฝกทักษะ
รวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน 
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่องการบวก 
และการลบเศษสวน โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ และใชเวลา 30 นาที   

2. หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่องการบวก และการลบเศษสวน 

โดยใชแผนการจัดการเรียนรูท้ังหมด 4 แผน ใชเวลาสอนท้ังหมด 4 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  เริ่ม

จากทํา              แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษสวน + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่องทบทวน

การบวก และการลบเศษสวน,  ทําแบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง การบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนเศษสวนแท + 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่องการบวก และการลบเศษสวน, ทําแบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การบวก และการลบ

เศษสวนท่ีเปนจํานวนคละ + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการบวก และการลบเศษสวน (ตอ) และทําแบบฝก

ทักษะท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก 

และการลบเศษสวน แลวมีการใชสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก หาคารอยละ หาคาคะแนนเฉลี่ย และหาคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการสอนดวยตนเอง ตามตารางลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู  

3. เมื่อเรียนจบ ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการบวกและ

การลบเศษสวน โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) แบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ และใชเวลา 30 นาที   

4. นําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบท้ังกอนเรียน และหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยมีการใชสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก หาคารอยละ หาคาคะแนนเฉลี่ย หาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และทดสอบคาที t-test (One-sample test) 

3. ตัวอยางแบบฝกทักษะ และ ตัวอยางแบบทดสอบ 
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[ 418 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและ การลบเศษสวน โดยการใชแบบ

ฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา กับเกณฑรอยละ 70 

 ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูจากแบบฝกทักษะ จํานวน 4 เร่ืองรวมกับแผนการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 4 แผน 

แบบฝกทักษะ คาเฉลี่ย  รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่องการเปรียบเทียบเศษสวน + แผนการจัดการ

เรียนรูท่ี 1 เรื่องทบทวนการบวกและการลบเศษสวน 

10 83.33 1.368 

แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่องการบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนเศษสวนแท + 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่องการบวกและการลบเศษสวน 

8.6 86 1.621 

แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่องการบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนจํานวนคละ + 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการบวกและการลบเศษสวน (ตอ) 

15.25 84.72 3.624 

แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน + 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน 

12.55 83.67 4.792 

รวม 46.4 337.72 11.405 

รวมเฉลี่ย 11.6 84.43 2.851 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกบัการ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ท่ีมีตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก
และการลบเศษสวน 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการใชแบบ

ฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) 
แบบทดสอบ คาเฉลี่ย ( x ) รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แบบทดสอบกอนเรียน 3.7 37 3.1 

แบบทดสอบหลังเรียน 7.8 78 0.8 

  

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการใชแบบฝกทักษะ

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) โดยใชคา  t - test 
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แบบทดสอบ N X  S.D. Df T 

กอนเรียน 20 3.7 3.1 
19 12.3621** 

หลังเรียน 20 7.8 0.8 

    ** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (t คํานวณ = 12.3621 > t ตาราง .01
 เมื่อ df 19 = 12.3621) 

  

ตอนท่ี 3 หาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เร่ืองการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับ                 

การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก)       

จังหวัดสงขลา กับเกณฑ 70/70 

การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี เปนการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลีย่ ( x ), รอยละ, สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1 ) และประสทิธิภาพของผลลัพธ  (E2 ) รายละเอียดของผลการ

วิเคราะห มีดังน้ี  

 

 ตารางท่ี 5 คาประสิทธภิาพของแบบฝกทักษะ เร่ืองการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝก

ทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา  (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา กับเกณฑ 70/70 

 

คะแนน 
จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม X  S.D. 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 การทําแบบฝกทักษะท้ัง 4 แบบฝก (E1)   20 55 46.4 30.568 84.36 

การทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  (E2) 20 10 7.8 0.8 78 

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ(E1/E2) 84.36/78 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา พบประเด็นท่ีจะอภิปรายไดดังน้ี  

1.การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวนผลการวิเคราะหผลการเรยีนรู

จากชุด แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่องการบวก และการลบเศษสวน พบวา

ภาพรวมเฉลี่ยของการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีคารอยละ 84.43 และมี

คาของ ( x  = 11.6, S.D. = 2.851)  

[ 420 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

เพราะมีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) โดยมีข้ันตอนจัดการเรียนรูโดยยอดังน้ี 1.ครูมีการทบทวนเน้ือหา

กอนใหทําแบบฝกทักษะทุกแบบฝกทักษะ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA  Model) ซึ่งมีกิจกรรมดังน้ี คือ การ

นําสื่อการสอนท่ีเปนรูปประธรรมมาอธิบาย และสรางความรูใหกับนักเรียน สอดคลองกับ C มาจากคําวา Construct, กิจกรรม

การสนทนาซักถามใหผูเรียนบอกสิ่งท่ีเคยเรียนรูตามความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องเศษสวน และการรวมกันอภิปรายเพ่ือทบทวน

ความหมายของเศษสวน และเศษสวนท่ีเทากัน สอดคลองกับ I มาจากคําวา Interaction, เลนเกมแขงขัน เก่ียวกับการบวก และ

การลบเศษสวน โดยชวยกันเปนกลุม สองคลองกับ P มาจากคําวา Physical Participation, นําเสนอ Power Point 2013 ตาม

แผนการจัดการเรียนรู และการทํากิจกรรมกลุมในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามแผนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ P มาจากคํา

วา Process Learning และ การนําเสนองาน โดยเขียนใสในกระดาษบรูฟ และทําแบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก สอดคลอง

กับ A มาจากคําวา Application โดยการใชเวลาในการสอนและทํากิจกรรมในแตละ แผนการจัดการเรียนรู ภายในเวลา 40 นาที 

2.ทําแบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่องการเปรียบเทียบเศษสวน (ทบทวนการทําสวนใหเทากัน) ชนิดเติมคําตอบ จํานวน 9 ขอ คะแนน

เต็ม 12 คะแนน ภายในเวลา 15 นาที 3.ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่องการบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนเศษสวนแท 

ชนิดเติมคําตอบ จํานวน 6 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ภายในเวลา 15 นาที 4.ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่องการบวก 

และการลบเศษสวนท่ีเปนจํานวนคละ ชนิดเติมคําตอบ จํานวน 6 ขอ คะแนนเต็ม 18 คะแนน ภายในเวลา 15 นาที, 5.ให

นักเรียนทํา แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการ

บวก และการลบเศษสวน จํานวน 3 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ภายในเวลา 15 นาที และครูสรุปเน้ือหาใหนักเรียนในแตละแผนการ

จัดการเรียนรู ภายในเวลา 5 นาที 

 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  พบวาการทําแบบทดสอบหลังเรียนคือ ( x = 7.8, S.D. = 0.8) และการทํา

แบบทดสอบกอนเรียนคือ ( x  = 3.7, S.D. = 3.1) ซึ่งผลทําใหทราบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก

และการลบเศษสวน หลังการเรียนโดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) โดยมี

คารอยละ 78 ซึ่งมีคาสูงกวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวน กอนการเรียนโดย

วิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  โดยมีคารอยละ 37 และเมื่อทดสอบโดยคา t 

- test ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะการฝก

ทักษะทาคณิตศาสตรอยางเขาใจจะตองฝกทําแบบฝกทักษะเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู ซึ่งทําจากแบบฝกทักษะท่ี

งายไปยากก็เปรียบเหมือนการสอนโดยวิธีการใชแบบฝกทักษะ ดังคํากลาวของ สมพร ตอยยีบี ท่ีกลาววา “แบบฝก

น้ันมีประโยชนตอการเรียนการสอนมาก ไมวาจะเปนดานผูเรียนทําใหเด็กเกิดความเขาใจในบทเรียนดียิ่งข้ึน และใน

ดานครูผูสอนเก่ียวกับเน้ือหาวิธีการสอน และกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะของนกเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดังท่ี

กลาวมาแลวสรุปไดวา การสรางแบบฝกตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกจะตองมีหลาย ๆ รูปแบบ 

ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปไวมีลักษณะยอ ๆ สรางเริ่มจากงายไปหายาก และจะตองถูกตอง คําสั่งในแบบฝกตองสั้น

กะทัดรัดและเขาใจงาย ควรมีการสอดแทรกทักษะดานอ่ืน ๆ เขาไปดวย” และ การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา 

(CIPPA  Model) ทิศนา แขมมณี ท่ีกลาววา “ไดพัฒนาโดยการประสาน 5 แนวคิด ไดแก 1) การสรางความรู 2) 

กระบวนการกลุมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 3) ความพรอมในการเรียนรู 4) การเรียนรูกระบวนการ และ 5) การ

ถายโอนการเรียนรู แนวคิดเหลาน้ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานไดแก ดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ 

เกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง” และสอดคลองกับงานวิจัยของธนัญญา ทะยอมใหม ท่ีกลาววา “ท่ีพบวา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนเมื่อเทียบกับกอนเรียนและ

เทียบกับเกณฑ” 
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 3. หาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยการใช แบบฝกทักษะ

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 

(วัดหัวปอมนอก) จังหวัดสงขลา กับเกณฑ 70/70 พบวาจากการทําแบบฝกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ

เศษสวน ทุกแบบฝก ของนักเรียนท้ังหมด 20 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 46.4 จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน และคิดเปน

รอยละ 84.36 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช และสอบหลังเรียน 

เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยวิธีการใช  แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  

Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป ไดคะแนนเฉลี่ย 7.8 จากคะแนนเต็ม 

10 คะแนน คิดเปนรอยละ 78 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ  84.36/78  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  70/70 ท่ีตั้งไว 

เพราะการฝกทักษะทางคณิตศาสตรอยางเขาใจจะตองฝกทําแบบฝกทักษะเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู ซึ่งทําจาก

แบบฝกทักษะท่ีงายไปยากจะทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียนไดและทําคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะ และ

แบบทดสอบไดดีข้ึนผานเกณฑมาตรฐานท่ีวางไวไดท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรษา  เช้ือวีระชน ท่ีไดศึกษา 

เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาเศษสวน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผล

การศึกษาผลวาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาเศษสวน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  มี

ประสิทธิภาพ 76.11 / 73.89ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 70 / 70 หลังจากใชแบบฝกทักษะ ,งานวิจัยของนายทวีศักดิ์ 

ไกรสร ผลการวิจัยพบวา 1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.26 / 81.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 / 80 ท่ีตั้งไว 2. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร

เศษสวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ

การหารเศษสวน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean 

= 4.42 ,S.D.= 0.29) และงานวิจัยของนางสาววนิดา เวชกามา ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังน้ี 1.แผนการเรียนรู

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมอง

เปนฐาน มีประสิทธิภาพเทากับ 78.00 / 78.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75 / 75 ท่ีกําหนดไว  2.ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีคาเทากับ 0.5854 ซึ่งแสดงวา ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 

58.54 3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง

เศษสวนและทศนิยม ดวยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสรุปแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพเหมาะสม ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

จึงควรสงเสริมสนับสนุนใหครูนําแผนน้ีไปใชในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตอไป 

สรุปผลงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยทําใหไดผลสรุป ดงัน้ี 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวน ผลการวิเคราะหผลการ
เรียนรูจาก ชุดแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) เรื่องการบวก และการลบเศษสวน 
พบวาภาพรวมเฉลี่ยของการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) มีคารอยละ 84.43 
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และมีคาของ ( x  = 11.6, S.D. = 2.851) ซึ่งโดยท่ีมีรายละเอียด ดังน้ี นักเรียนกลุมเปาหมายสามารถทําคะแนนเฉลี่ยรวม
ไดมากท่ีสุด โดยมีคารอยละ 86 คือ ทําแบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่องการบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนเศษสวนแท + แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่องการบวกและการลบเศษสวน มีคาของ ( x  = 8.6, S.D. = 1.621) ทําคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงมา มีคา
รอยละ 84.72 คือแบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่องการบวก และการลบเศษสวนท่ีเปนจํานวนคละ + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง
การบวก และการลบเศษสวน (ตอ) มีคาของ ( x  = 15.25, S.D. = 3.624)  ทําคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงมา มีคารอยละ 83.67 
คือ แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการบวก และการลบเศษสวน + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง โจทยปญหาการ
บวก และการลบเศษสวน มีคาของ ( x  = 12.55, S.D. = 4.792) และทําคะแนนเฉลี่ยรวมไดนอยท่ีสุด โดยมีคารอยละ 83.33 
คือแบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่องการเปรียบเทียบเศษสวน + แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่องทบทวนการบวกและการลบเศษสวน มี
คาของ ( x  = 10, S.D. = 1.368) ตามลําดับ  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  พบวาการทําแบบทดสอบหลังเรียนคือ ( x  = 7.8, S.D. = 0.8) และการทํา

แบบทดสอบกอนเรียนคือ ( x  = 3.7, S.D. = 3.1) ซึ่งผลทําใหทราบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ

บวกและการลบเศษสวน หลังการเรียนโดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  

Model)  โดยมีคารอยละ 78 ซึ่งมีคาสูงกวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบเศษสวน 

กอนการเรียนโดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับ การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model)  โดยมีคารอยละ 37 

และผลการวิเคราะหผลการเรียนรูจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการ

เรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) โดยใชคา t - test พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  เทากับ 3.7 และหลังเรียนเทากับ 

7.8 และเมื่อทดสอบโดยคา t - test ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

 3. หาคาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะ เรือ่งการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

จังหวัดสงขลา กับเกณฑ 70/70 พบวาจากการทําแบบฝกทักษะ เรื่องการบวกและการลบเศษสวน ทุกแบบฝก ของนักเรียน

ท้ังหมด 20 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 46.4 จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน  และคิดเปนรอยละ 84.36 และคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช และสอบหลังเรียน เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยวิธีการใช  แบบ

ฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ไดคะแนนตั้งแต

รอยละ 70 ข้ึนไป ไดคะแนนเฉลี่ย 7.8 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปน รอยละ 78 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 

84.36/78 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  70/70  ท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะ 

1. เวลาสอนในหองเรียนปกติอยากใหมีแบบฝกทักษะเพ่ือเสริมความสามารถใหผูเรียนไดและมีรูปแบบ                    

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

เรื่องอ่ืนๆ และในระดับช้ันอ่ืนๆ 

 

 

[ 423 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

เอกสารอางอิง 

ทวีศักดิ์ ไกรสร. (2558). การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม. 

ทิศนา แขมมนี. (2552). 14 วิธีการสอนสําหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธนัญญา ทะยอมใหม. (2554). การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
หนวยการ เรียนรู การบวก ลบ คูณหาร ระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปา.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ประภาพร ถ่ินออง. (2553). การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกร 
 สอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา (วิจัยและพัฒนาการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พรพรรษา  เช้ือวีระชน. (2553). การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเศษสวน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(วิจัยและพัฒนาการศึกษา) , บัณฑิตวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. (2553). คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปน ศูนยกลางการเรียนรู. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพ : โรงพิมพเทียนวัฒนา พริ้นทติ้ง. 

วนิดา  เวชกามา. (2553). ผลการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องเศษสวนและนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
           ดวยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเปนฐาน. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , สาขาหลักสูตรและ

การสอน ,บัณฑิตวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สมพร ตอยยีบี. (2554). การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเซนต เทเรซา หนองจอก  กรุงเทพฯ. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2537). เอกสารเสริมความรูสําหรับครูภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณ  ภาษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุสภาลาดพราว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 424 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการจัดกิจกรรม 
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Develop Small Muscle Skill of young children to provision of creative  
art activities 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคกอนการจัดประสบการณ และหลังการจัดประสบการณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาล 3(วัดศาลาหัวยาง) อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 
2  ปการศึกษา 2561  จํานวน 1 หองเรียน  20 คน  โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม ( Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรค 15 แผน และแบบวัดทักษะการใช
กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-
Posttest Design สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาที 

ผลการวิจัยพบวา  
ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคหลังการจัด

ประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ 
 

คําสําคัญ: กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กลามเน้ือมัดเล็ก เด็กปฐมวัย 

Abstract 
The purpose of this research was to compare Small Muscle Skill of young children 

before and after participated in the creative art activities. The samples used in the study were 
preschool children in kindergarten year 1/1 at Tessabal3 (Watsalahuayang) School, Songkhla 
second semester, academic year 2018  20 children was cluster random sampling. The 
experiment was carried by the researcher for 5 consecutive 3 day per week include Monday, 
Wednesday and Thursday 30 minutes a day, total 15 times. 

The research instruments were 15 creative art activities lesson plans and Small Muscle 
Skill of young children test. This research design was one-group pretest-posttest design. Data 
were statistically analyzed by mean, standard deviation and   t-test dependent. 

The result shown that the small muscle Skill of young children after participated in the 
creative art activities are higher than before participated creative art activities. 
Keyword: Creative art activities, Small Muscle, young children 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา 
ระดับปฐมวัย เด็กจะไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาตามวัย และความสามารถ
ของแตละบุคคลเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยมุงใหเด็กมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค คือ การมีสุขภาพดี ใชกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก ไดคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน  มีสุขภาพจิตดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมจิตใจดีงาม ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย  
ชวยเหลือตนเองได  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมในทองถ่ิน อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใชภาษา
สื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิดแกปญหา มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรคและมีเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 26 - 27) 

ในปจจุบันพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กปฐมวัยเมื่ออายยุางเขาสู  3-5 ป จะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
อวัยวะตางๆของรางกายไดชัดเจนยิ่งข้ึน ในเด็กปฐมวัยการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กมีความสําคัญและจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ความสําคัญของกลามเน้ือเล็กคือ ความสามารถในการบังคับกลามเน้ือเล็กสวนตางๆในการ
ประสานกัน เชน ตากับมือ ไดแก การวาดภาพ การลากเสน การตัดกระดาษ การรอยลูกปด การลากเสนตามรอย
ประ เปนตน (นภเนตร  ธรรมบวร,2544:73) โดยกลามเน้ือมัดเล็กเปนอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ของตนเองรวมท้ังการขีดเขียน ถาเด็กใชกลามเน้ือมัดเล็กไดคลองแคลวจะชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ การเลน
และการจัดกิจกรรมศิลปะก็จะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กไดพัฒนาความพรอมทางมือและตามากท่ีสุดเด็กจะเรียนรู
อยางสนุกสนาน 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมศิลปะ 
โดยจัดใหศิลปะเปนกิจกรรมจําเปนอยางหน่ึงสําหรับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือชวยใหเด็กแสดงออกทาง
อารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพ ระบายสี  ฉีก 
ปะกระดาษ  ปน  ประดิษฐเศษวัสดุ การพิมพภาพ ซึ่งการสรางงานศิลปะเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูจาก
ภายในแลวถายทอดออกสูภายนอก เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
การสะทอนผล การแสดงออกทางศิลปะ สงเสริมความสามารถของเด็กในการแปลสัญลักษณ การแสดงออกทาง
ศิลปะสรางเสริมความสามารถของเด็กในการแปลสัญลักษณ การแสดงออกทางศิลปะทําใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือ
มัดเล็กอยางเต็มรูปแบบ 
 จากท่ีกลาวมาแลวทําใหเห็นถึงความสําคัญของการใชกลามเน้ือมัดเล็กและความสําคัญของกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคท่ีมีผลตอทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งผูวิจัยในฐานะท่ีไดฝกปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สังเกตพบวาเด็กสวนใหญมีปญหาดาน
ทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก โดยกลามเน้ือมือยังออน เขียนไมตรงเสน และระบายสีภาพออกมาไมเปนภาพ 
ออกนอกเสนขอบ ผูวิจัยเห็นวาการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เปน
กิจกรรมท่ีนาสนใจและกิจกรรมน้ีนาจะเปนวิธีท่ีจะชวยใหเด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กไดดีกวา
วิธีการอ่ืนๆ เพราะการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กให
แข็งแรงพรอมท่ีจะใชลีลามือไดดี ระบายสีภาพไดสวยงาม  รวมท้ังนําไปสูการพัฒนาทางดานสติปญญาของเด็ก
ระดับช้ันอนุบาลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนไป ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหแก
ครูผูสอน บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคไปปรับใชเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังถือเปนพ้ืนฐานสูการเขียนตอไปในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 

    ตัวแปรอิสระ                                                                      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
กอนการจัดประสบการณ และหลังการจัดประสบการณ 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย ชาย -หญิง อายุระหวาง 3 - 4 ป กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลป
ท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 3(วัดศาลาหัวยาง)  ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 2 หองเรียน 43 คน 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาล 3(วัดศาลาหัวยาง)  
ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ภาคเรียนท่ี 2  ป
การศึกษา 2561  จํานวน 1 หองเรียน  20 คน โดยใชวิธีการสุมแบบ  
รูปแบบการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยวัดผลกอนและหลังการทดลอง (One 
Group Pretest-Posttest Design) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แผนการจัดประสบการณกิจกรรมศิลปะสรางสรรค จํานวน 15 แผน 
และ แบบทดสอบวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งเปนแบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดานความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดานความสามารถใน
การควบคุมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา นําแบบทดสอบวัดทักษะการใช
กลามเน้ือมัดเล็ก และแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญโรงเรียนเทศบาล 
3(วัดศาลาหัวยาง)  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามหลักการ ทฤษฏี แนวคิด และรูปแบบกิจกรรม เพ่ือหาความ

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
- การปน 
- การระบายส ี
- การวาดภาพ 

 -  การปะติด 
 - การประดิษฐจากเศษวัสดุ
เหลือใช 

ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเลก็ 
 - ดานความคลองแคลวในการใช
กลามเน้ือมดัเล็ก 

- ดานความยืดหยุนในการใช
กลามเน้ือมดัเล็ก 
 - ดานความสามารถในการควบคุม
การใชกลามเน้ือมดัเล็ก 
 - การประสานสมัพันธระหวางมือ
กับตา 
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สอดคลองระหวางเน้ือหา จุดประสงค กิจกรรม และสื่อ จากน้ันปรับปรุงเปนฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
         ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดังน้ี 
 1. ทําการทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
  2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคซึ่งทํา
การทดลองในชวงกิจกรรมสรางสรรคใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี วันละ 1 ครั้งๆ ละ 30 นาที ชวงระหวางเวลา 10.30 น. -11.00 น. รวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง จํานวน 15
กิจกรรม  
 3. เมื่อดําเนินการทดสอบครบ 5 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใชกอนการทดลอง 
  4. นําขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถกลามเน้ือมัดเล็ก กอนการทดลอง (Pre - test) และ
หลังการทดลอง (Post - test) มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการทดลองแบบโดยรวมและรายดาน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ผลการวิจัย 

 การพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรค หลังการจัด

ประสบการณ สูงกวากอนการจดัประสบการณ  

n คะแนนเตม็  S.D T 

กอน หลัง กอน หลัง 

20 36 17.70 26.30 4.99 5.02 17.99* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตาราง แสดงวา การพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเดก็ปฐมวัยโดยการจดักิจกรรมศลิปะ

สรางสรรค สูงข้ึน คือ กอนการจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรค มีคาเฉลีย่รวมเทากับ 17.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 4.99 และหลังการจดักิจกรรมศลิปะสรางสรรค มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 26.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

5.02  
 

สรุปผลการวิจัย 
        ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค หลังการจัดประสบการณ
สูงกวากอนการจัดประสบการณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคกอนการจัดประสบการณ และหลังการจัดประสบการณ  อภิปรายไดดังน้ี 
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 ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคกอนการจัด
ประสบการณ และหลังการจัดประสบการณ  พบวา เด็กปฐมวัยหลังการทดลองทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค มี
ทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเล็กท่ีสูงข้ึนและเมื่อวิเคราะหออกเปนรายดานพบวา ดานความคลองแคลวในการใช
กลามเน้ือมัดเล็ก ดานความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเน้ือมัด
เล็ก และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาสูงข้ึน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ทักษะการใชกลามเน้ือมัดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงข้ึน เน่ืองมาจาก กิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งเปนการพัฒนาการใชกลามเน้ือมือจากการทํากิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคโดยการปน การปะติด การวาดภาพระบายสี การประดิษฐสิ่งตางๆ ทําใหเด็กไดฝกทักษะการใช
กลามเน้ือมัดเล็กในสวนตางๆไดดีและคลองแคลวข้ึน ซึ่งสอดคลองกับวิภาภรณ  โตแยม และ รุจิรา เรืองสุขสุด 
(วิภาภรณ โตแยม และ รุจิรา เรืองสุขสุด, 2557: 8; อางอิงจาก เลิศ อานันทนะ, 2549: 45-46)กิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมและพัฒนาการทํางานท่ีประสานสัมพันธกันระหวางการใชกลามเน้ือมอืน้ิว
มือ และประสาทตา ซึ่งเด็กจะไดพัฒนาท้ังกลามเน้ือน้ิวมือ ฝามือ ขอมือ และน้ิวมือ ซึ่งจะสงผลใหอวัยวะตาง ๆ มี
ความแข็งแรง และทํางานไดคลองตัวข้ึนและมีทักษะในการใชมือไดอยางคลองแคลวตอไป และการท่ีเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนประจําซ้ําๆ จะทําใหกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กคอยๆ พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งสอด
คลองกับธอรนไดค (รวิพร  ผาดาน,2557:61; อางอิงจาก Thorndike ) ท่ีเช่ือวาการเรียนรูจะไดผลตองอาศัยการได
ฝกหรือทําซ้ําเสมอใหเด็กมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือฝกหัดบอยๆ จนทําไดอยางคลองแคลวและเกิดแรงจูงใจ  มีความ
สนใจสามารถเขาใจถึงเปาหมายและคุณคาของสิ่งท่ีทํา  ท้ังน้ีเพราะเด็กในชวงปฐมวัยจะเรียนรูไดดีจากจารการ
เรียนรูประสบการณท่ีเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีก ทําใหสิ่งท่ีเด็กไดเรียนรูมีการพัฒนายิ่งข้ึน 
 จากการอภิปรายท่ีกลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมศิลปะสรางสรรคสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการใช
กลามเน้ือมัดเล็กท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากเด็กปฐมวัยเกิดเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติ และการท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติซ้ําๆ
ทําใหเด็กไดใชมือในการสัมผัส หยิบจับ วัสดุอุปกรณตางๆมาประดิษฐผลงานของตนเอง ซึ่งสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเล็กท่ีดีและคลองแคลวยิ่งข้ึน  ในการเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆ ดังน้ัน กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคถือเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพราะเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู เกิดการ
พัฒนา  และเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สงผลใหเด็กมีทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยในดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดานความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดาน
ความสามารถในการควบคุมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาสูงข้ึนหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

                                      ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดกิจกรรมจะตองสรางขอตกลงท่ีชัดเจนและใชคําพูดท่ีเดก็สามารถเขาใจงายและตองคอยดแูล

เด็กตลอดการทํากิจกรรม ครูควรกระตุนและเราความสนใจใหเด็กเกิดความมั่นใจในการทํากิจกรรม 
2. ทางโรงเรียนควรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ตางๆท่ีจะนํามาใชในการทํากิจกรรมศลิปะสรางสรรค  

เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูและพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กอยางหลากหลาย 
 3. ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคไปใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานกลามเน้ือมดัเล็กท่ี

บานควบคูไปกับทางโรงเรียนเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมดุลกล โดยใชกระบวนการแบบ
สืบเสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 2)เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/7 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมดุลกล โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู จํานวน 8 
แผน เวลา 16 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมดุลกล และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง สมดุลกล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test 
แบบ Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน เรื่อง สมดลุกล ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย
แผนการจดัการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4ท่ีเรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05  
คําสําคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร, ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

 

Abstract 
 The purpose of this research was 1)to compare achievement to study about Equilibrium 
from inductive inquiry process of  Mathayom Suksa 4 students. 2)to compare science process skill by 
inductive inquiry process between before and after to study of Mathayom Suksa 4 students. 
 The sample consisted of 40 Mathayom Suksa 4/7 Semester2 Academic year 2561 from Hui 
Yot School,Trang obtained purposive sampling. The employed research instrument was Equilibrium 
lesson plan from  inductive inquiry process that there are 8 plans in 16 hours.pretest and posttest  
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร – ฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

2อาจารย ดร. สาขาการสอนศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 
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scores about Equilibrium science process skill about Equilibrium. The data were analyzed using 
by percentage, frequency, standard deviation, item-objective congruency (IOC) and t – test  
Dependent Samples. 
The results revealed that  
 1. Equilibrium from inductive inquiry process posttest scores of Matthayom 4 were 
increased from the pretest score to 0.5 
 2. Science process skill by inductive inquiry process posttest scores of Matthayom 4 
were increased from the pretest score to 0.5 
Keywords : inductive inquiry process, achievement to study, science process skill 

  

บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในปจจุบันและอนาคต เพราะเก่ียวของกับชีวิตทุกคน ความรูวิทยาศาสตร
ทําใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติ และมีผลตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมากในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีจะทําใหการศึกษาคนควาความรูทางดานวิทยาศาสตรดําเนินไปอยางไมหยุดยั้งและ
ยังทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย 
และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได ดังท่ี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) กลาววาวิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมของการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปน
จะตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมีมนุษย
สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรู ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม  
 ในการศึกษาวิทยาศาสตรมีอยูดวยกันหลายแขนงหน่ึงในน้ันคือ ฟสกิส ฟสิกสมีความสําคัญตอการพัฒนา
ความคิดของมนุษย โดยเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของเรามากมาย จนทําใหเราสามารถเขาใจถึงธรรมชาติ
ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว อธิบายออกมาในลักษณะของกายภาพได ดังน้ันตามท่ีสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(2555:1) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควา
และสรางองคความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลายใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนอีกสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูเรียนจะตองมีควบคูไปกับการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่ง
สอดคลองกับสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2550:38-41) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรน้ัน 
ผูสอนจําเปนจะตองใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานใหเกิดกับผูเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยทักษะสําคัญๆ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท 
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการ
สื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการใหนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ทักษะ
การควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการแปลความหมายขอมูลและสรุปผล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเหลาน้ีจะทําผูเรียนไดเกิดองคความรูและนําทักษะไปใชในการเรียนวิทยาศาสตรไดอยางมีศักยภาพ 
อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุตามผลการเรียนรูและสมรรถนะท่ีกําหนดไวน้ันท่ีผานมายังไม
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา คุณภาพการศึกษาต่ํา และจากการท่ีผูวิจัยไดเปน
ครูผูสอนรายวิชา ว31201 ฟสิกส1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด 
จังหวัดตรัง สาเหตุท่ีสงผลตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร พบวานักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา จดจําเน้ือหาท่ีเรียนไมได นอกจากน้ันการออกแบบการเรียนรูยังไมเหมาะสมกับ
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นักเรียน และสภาพแวดลอมไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู จึงสงผลใหนักเรียนมีปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟสิกสในระดับตอ 
 นักการศึกษาไดเสนอแนวทางการเรียนรูไวหลายแนวทาง ซึ่งแนวทางหน่ึง คือ กระบวนการสืบเสาะ 
ตามท่ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิชาการ (2546: 219) ไดเสนอไว 5 ข้ันตอน คือ 1) 
ข้ันสรางความสนใจ 2) ข้ันสํารวจและคนหา 3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 4) ข้ันขยายความรู และ 5) ข้ันประเมิน 
โดยวิธีการสอนดังกลาวเนนกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การอภิปรายระหวางครูและนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งวิธีการสอนน้ีได
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน ดังท่ีวิชาญ เลิศลพ (2543: 121) กลาววาการ
จัดการเรียนการสอน ตามกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรูซึ่งเปนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนผูคิดและลงมือปฏิบัติเอง ซึ่ง
กอใหเกิดผลดีตอตัวนักเรียนเอง สงผลทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด สั่งสม
คุณสมบัติการคิดแกปญหา และสามารถนําไปใชประโยชนกับตนเองและชวยเหลือสังคมได สอดคลองกับ กรม
วิชาการ (2546: 215) ซึ่งกลาวไววากระบวนการเรียนรูเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิด
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมหรือจัดประสบการณตาง ๆ ท่ีดีใหแกนักเรียน การเตรียม
กิจกรรม ท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกคิดฝกแกปญหาดวยตนเองหรือใหนักเรียนไดเสาะแสวงหาคนควาและสรุปสรางองค
ความรูไดดวยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปญญา ความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี  
 ดังน้ันผูวิจัยจึงนํากระบวนการสืบเสาะหาความรูซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริงโดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายมาใชในการเรียนการสอนรายวิชา ว
31201 ฟสิกส 1 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด จังหวัด
ตรัง  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนโดยตรงแลว  ยังเปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลดี
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

             ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง สมดุลกล ท่ีเรียนโดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

1.ข้ันการสรางความสนใจ 

2.ข้ันการสํารวจและคนหา 

3.ข้ันการอธิบาย 

4.ข้ันการขยายความรู 

5.ข้ันการประเมินผล 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร 

2.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   2.1 ทักษะการคํานวณ 

   2.2 ทักษะการจําแนกประเภท 

   2.3 ทักษะการหาความสัมพันธ 

ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยท่ีมีการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กับกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยใช
เครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี  
 1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมดุลกล โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน เวลา 16 ช่ัวโมงมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดย
ผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.73  
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องสมดุลกล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  
40 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20-0.47มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.50-0.80 
และมีคาดัชนีความสอดคลอง (ioc) ตั้งแต 0.67 และ 1.00 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  จํานวน 20  
ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20-0.40 มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.53-0.83 
และมีคาดัชนีความสอดคลอง (ioc) ตั้งแต 0.67 และ 1.00 
การทดลองครั้งน้ีใชระยะเวลาท้ังหมด 16 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เวลา 2 ช่ัวโมง 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมดุลกล โดยใชสืบเสาะหาความรู 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน ใชเวลา 16 ช่ัวโมง โดยใชเวลาเรียน 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 
วัน วันละ 2 ช่ัวโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก เวลา 2 ช่ัวโมง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน 
 4. ตรวจสอบการทําแบบทดสอบใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเรื่องสมดลุกล กอนและหลังจดัการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องสมดลุกล ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

กอนเรียน 40 
 

40 19.05 4.31 6.99* 

หลังเรียน 29.23 4.67 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมดุลกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4 จํานวน 40 
คน หลังการจัดการเรียนรู (  = 29.23, S.D. = 4.67) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  =19.05, S.D. = 4.31) 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน โดยทดสอบ 
(t – test Dependent)  พบวาคา t = 6.99 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรยีน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

กอนเรียน 40 
 

20 8.20 2.51 6.66* 

หลังเรียน 14.50 2.15 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา พบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4 
จํานวน 40คน หลังการจัดการเรียนรู (  =14.50, S.D. =2.15) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  =8.20, S.D. 

=2.51) โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน โดยทดสอบที (t – 
test Dependent) พบวาคา t = 6.66 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เรื่องสมดุลกล จําแนกเปนรายดาน 
หลังจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม (20) 

 

S.D. รอยละ ลําดับท่ี 

ทักษะการจําแนกประเภท 40 
 

8 6.23 1.31 77.88 1 

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 

5 3.84 0.86 76.92 2 

ทักษะการคํานวณ 7 5.18 1.01 73.99 3 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวาผลคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องสมดุลกล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4  เมื่อจําแนกเปนรายดาน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู นักเรียนมี
ทักษะการจําแนกประเภทเปนลําดับท่ี1(รอยละ 77.88) รองลงมาคือทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา (รอยละ 76.92) และลําดับสุดทายคือทักษะการคํานวณ (รอยละ 73.99) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องสมดุลกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี4ท่ีเรียนโดยใช 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กอนและหลังการจัดการเรียนรูพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 เปนไปตามสมมติฐาน1มีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรูโดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยครูมีการใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด
และเกิดการเรียนรู อีกท้ังยังเปนการใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองโดยผานการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน 
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ไดแก ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ลักษณะเปน การแนะนําบทเรียน หรือเรื่องท่ีนาสนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเองตาม
ความสงสัย หรือเกิดจากความสนใจของตัวผูเรียน ครูจะสรางสถานการณข้ึนโดยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ อยากรู อยากเห็น อยากจะทดลองหรือตอบขอสงสัยของปญหาน้ัน ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหา  เปน
ข้ันท่ีนักเรียนทําความเขาใจกับประเด็นปญหาท่ีไดรับและรวมกันวางแผน ตั้งสมมติฐาน  หาวิธีการคนควาเพ่ือให
ไดมาซึ่งความรู ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนไดนําเสนอองคความรูท่ีตนเขาใจหนาช้ัน
เรียนหรือมีการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนแลวนํามาอภิปรายรวมกับครูผูสอน เพ่ือชวยกันสรุปองคความรูท่ีถูกตอง 
และหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนครูผูสอนจะชวยปรับขอมูลและสรางความรูใหมได ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู  ใน
ข้ันน้ีจะเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมท่ีมี อยูกับสถานการณใหมท่ีครูสรางข้ึน โดยใชคําถามหรือโจทยปญหาใน
แบบฝกหัด มาชวยเพ่ิมความรูใหนักเรียนและข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล เปนการตรวจสอบความรูของนักเรียนโดยผาน
การทําแบบฝกหัดทายบทในแตละหัวขอน้ัน ๆ และใหผูเรียนทําการแบบบันทึกการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งวานักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอเรื่องท่ีเรียนซึ่ง
ขอเสนอแนะ ดังกลาวครูผูสอนจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและใชในครั้งถัดไปและสามารถนําการ
แกปญหาน้ันมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับ
แนวคิดของเรวัต  ศุภมั่งมี (2542: 58)  ท่ีไดศึกษาพบวานักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว
วงจรการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เชนเดียวกับ สุธาร พิงคโนนศรีชัย 
(2550: 80) ไดศึกษาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ี
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูพบวาดานการคิดวิเคราะหวิชาชีววิทยามีนักเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนด 
 จากเหตผุลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา การเรียนโดยใชรูปแบบการเรยีนการสอน แบบสืบเสาะหา
ความรูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน ดังน้ัน ผลการวิจัยจึงแสดงให เห็นวาผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4โดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรูหลังการจัดการเรยีนรูสูงกวา 
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน จากผลการวิจัยพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน
จัดการเรียนรูอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจากผลการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง สเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดทํากระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการ
ลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการทํานาย โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน มีความกระตือรือรน สนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน กลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออกในทางท่ีดีข้ึน เพราะการใช รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนท่ีฝกใหนักเรียน
รูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตอง
ดวยตนเอง โดยผูสอนตั้งคําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเองและสามารถนําการ
แกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดโดยการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู
ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง สเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลาทักษะการคํานวณไดทักษะการจําแนกประเภทเปนทักษะท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดท้ังน้ี
เพราะนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนทําใหเกิดการสราองคความรูและสามารถจําแนกสิ่งตางๆท่ี
เรียนมาไดอยางเปนระบบและทักษะการคํานวณ เปนทักษะท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังน้ี เพราะ ทักษะการ
คํานวณเปนทักษะท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณท่ีจะตองไดรับการฝกฝนบอย ๆ จนเกิดความแมนยํา ทําใหผลคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด สอดคลองกับงานวิจัยของบัวรินทร สารวรรณ (2547: 83) ท่ีศึกษาการสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 
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ตอการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนกเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวานักเรียนโดยรวมม ี
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญท่ี.05 
 กลาวโดยสรุป จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูน้ัน
เปนการสอนท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนตองสืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบและคนควา
ดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมายจึงสามารถสราง
องคความรูของนักเรียนเองสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
 ในการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยครั้งน้ีจึงมีความเหมาะสม สําหรับผูสอนท่ีตองการแกปญหาผูเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิ
และทักษะทางวิทยาศาสตรในระดบัต่ําไปพัฒนาการเรยีนการสอนได  
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้  
 1.1 ในข้ันท่ี 1 ข้ันสรางความสนใจ ครูควรเลือกสถานการณท่ีนาสงสยั สอดคลอง เหมาะสมกับเน้ือหา 
และ ความสามารถของผูเรยีน ควรใหผูเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมทุกคนและควรใชภาพกราฟกท่ีมีการเคลื่อนไหว   
 1.2 ในข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหา ครูควรเตรียมสื่อ อุปกรณท่ีนักเรียนสามารถจดัหามาเองไดบาง จะได
ฝกการมสีวนรวมในทุกข้ันตอนของการเรียนรู 
 1.3 ในข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุปหลังการอภิปรายควรนําเสนอผังกราฟกไวหลังหองหรือสวนใดๆ 
ของหองเพราะผูเรียนจะไดมีเวลาทบทวนและปรับความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน  
 1.4 ในข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู ครคูวรสงเสริมใหนักเรียนไดอธิบายขอความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน 
สถานการณอ่ืน และควรเสริมแรงเพ่ือใหนักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคดิเห็นมากข้ึน  
 1.5 ในข้ันท่ี 5 ข้ันประเมิน ควรใหนักเรียนทราบผลการประเมินและแสดงผลงานของนักเรียนท่ีประสบ 
ความสําเร็จ ผูเรียนจะไดนําแนวคดิไปปรบัปรุงพัฒนางานของตนเองใน 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางขวางข้ึน เชน ศึกษาทักษะดานอ่ืนๆของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหครบทุกทักษะโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 2.2 ควรศึกษาผลการการนํากระบวนการสืบเสาะไปใชในการเรียนเรื่องอ่ืน ๆ หรือระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะห
วรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ 
CIRC ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง จํานวน  39  คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือ
ท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบ CIRC จํานวน 12 แผน เวลา  12 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอาน
คิดวิเคราะหวรรณคดี และแบบทดสอบวัดทักษะการอานคิดวิเคราะห  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test  (Dependent Samples)   
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05        
 2.  ทักษะการอานคิดวิเคราะหหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะการอานคิดวิเคราะห, เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC  
 

Abstract 
 The purposes of the research were to 1) compare the students learning achievement 
between the pre and post using analytical reading thinking skills literature with using CIRC 
technique for primary education students mathayomsuksa 4, and 2) compare critical thinking 
skills, reading, thinking, analysis, literature the students using CIRC learning management 
techniques before and after class. The samples were 39 students from grade 4/6, selected by 
using purposive sampling. The instruments used in this study were the unit plan, the 
questionare and analytical thinking test. The statistics use for analyzing the collected data were 
percentage, mean,  standard deviation and dependent samples t-test.  
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 The results of the research showed that 
 1. The grade 4 student who learned with using CIRC technique had after learning 
achievement higher than before leaning the 0.5 level of statiticcal significance.  
 2. The grade 4 student who learned with using CIRC technique had after learning 
analytical reading skills higher than before leaning the 0.5 level of statiticcal significance. 
Keywords : Learning Achievement, Analytical Reading Thinking Skills, CIRC Technique 
 

บทนํา 
 การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 เปนยุคท่ีมุงเนนสอนใหคนมีทักษะทางการคิด เน้ือหาท่ีเรียนสัมพันธกับ
ชีวิตจริงของนักเรียนและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง การแกไขปญหาเนนการคิดวิเคราะหและการใชความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนหน่ึงในทักษะสําคัญท่ีเยาวชนควรมีเรียกวา 3Rs + 8Cs + 2Ls ดังท่ี วิจารณ พานิช (2556 : 16) 
ไดกลาวไว และในสวนหน่ึงของ 3Rs + 8Cs + 2Ls ไดแก Reading ทักษะดานการอาน และ Critical Thinking & 
Problem Solving ทักษะดานการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2551 
: 1) ไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีตองการปลูกฝงให
นักเรียนมีทักษะในการอานคิดวิเคราะหเปนหน่ึงในทักษะการใชภาษาไทยท่ีสําคัญ เปนรากฐานของการศึกษาและ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต จึงไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนไว ซึ่งสมรรถนะสําคัญท่ีผูเรียนตองนํามาใชใน
การเรยีนรูวรรณคดีคือความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด ดังน้ันการอานคิดวิเคราะหจึงเปน
พ้ืนฐานสําคัญสําหรับนักเรียน หากไดรับการพัฒนาก็จะนําไปสูการคิดข้ันสูงตอไป 
 อยางไรก็ตามแมวาทักษะการอานคิดวิเคราะหจะเปนทักษะท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใหบรรลุตามตัวช้ีวัดและสมรรถนะท่ีกําหนดไวน้ันท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  ดังจะ
เห็นไดจากปญหาการสอนท่ีพบในหลายโรงเรียนดังท่ี พิมพชญา  พูนศิริอุดมฤกษ (2556 : 3) ไดกลาวถึงอุปสรรค
ในการสอนการอานคิดวิเคราะหในรายวิชาภาษาไทยไววา นักเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหเน้ือหาท่ีเรียนไดดวย
ตนเอง ลืมเน้ือหาท่ีเรียน ขาดทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน อันสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา คุณภาพ
การศึกษาต่ํา และจากการท่ีผูวิจัยไดเปนครูผูสอนรายวิชา ท31101 ภาษาไทย 7 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง พบวา นักเรียนมีปญหาดานการคิดวิเคราะหจากการอาน
วรรณกรรม ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากนักเรียนไมชอบวรรณคดีจึงไมสนใจเรียน เมื่ออานเรื่องแลวไมเขาใจเน้ือหาของ 
คําประพันธ จําเน้ือหาท่ีเรียนไมได ไมสามารถวิเคราะห วิจารณ และสังเคราะหขอคิดจากเรื่องไดดวยตนเอง อัน
สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษานวัตกรรมการสอนหลากหลายประเภทแลวพบวา เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ 
CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจและ
เหมาะสมท่ีจะนํามาแกปญหาการเรียนการสอน ดังท่ี อุมาพร  ทัศนุรักษ (2554: 148) ไดกลาววาเปนวิธีการเรียน
ชนิดหน่ึงท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใหผูเรียนสามารถถายทอดความเขาใจใน
การอานออกมา ในรูปของการเขียนสรุปเรื่องราวท่ีอานออกมาตามความคิดเห็นของตนเองหลังจากการเลาเรื่อง 
นอกจากน้ียังเปนการเรียนท่ีใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ โดยผูสอนจะแบงผูเรียนออกเปนกลุมระหวางผูท่ีมี
ความสามารถแตกตางกัน ชวยกันทํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ไปใชในการเรียนการสอนรายวิชา ท31102 
ภาษาไทย 8 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณคดีใหสูงข้ึน ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงแลว  ยัง
เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 

  
 
 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยท่ีมีการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC กับกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยใช
เครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี  
 1. แผนการจัดการเรียนรู เรือ่งการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จํานวน 12 แผน เวลา  12 ช่ัวโมง มีผลการประเมินคุณภาพของแผน 
การจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.68  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  40  ขอ  ชนิดเลอืกตอบ  4  ตัวเลือก โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผานเกณฑ 
0.50 - 1.00 จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26-0.86 มีคาความยากงายตั้งแต 0.20-0.80 และมีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการอานคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  20  ขอ 
ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผานเกณฑ 0.50 - 1.00 จํานวน 20 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20-0.65 มีคาความยากงายตั้งแต 0.38-0.48 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 
 การทดลองครั้งน้ีใชระยะเวลาท้ังหมด 12 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน  40  ขอ  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดทักษะการอานคิด
วิเคราะห จํานวน  20  ขอ  ชนิดเลอืกตอบ  4  ตัวเลือก เวลา 1 ช่ัวโมง 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใช
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 12 แผน ใชเวลา 12 ช่ัวโมง โดย
ใชเวลาเรียน 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน  40  ขอ  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดทักษะการอานคิด
วิเคราะห จํานวน  20  ขอ  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน 

เทคนิคการจดัการเรียนรูแบบ CIRC 
1. ข้ันนําเสนอบทเรียน 
2. ข้ันทํางานเปนทีม 
3. ข้ันการทดสอบนักเรยีนเปนรายบุคคล 
4. ข้ันตระหนักถึงความสําเรจ็ของกลุม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอานคิด
วิเคราะหวรรณคดี  
ทักษะการอานคิดวิเคราะห 
1.1 วิเคราะหองคประกอบ  
1.2 วิเคราะหความสัมพันธ  
1.3 วิเคราะหหลักการ 
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 4. ตรวจสอบการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการอานคิด
วิเคราะห โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ 
  

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี กอนและหลัง
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี กอนและหลังจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

กอนเรียน 39 
 

40 13.15 3.53 12.77* 

หลังเรียน 23.64 4.44 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 1  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4  หลังการจัดการเรียนรู (  = 23.64, S.D. = 4.44) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (  = 13.15, 

S.D. = 3.53) โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน โดย
ทดสอบที (t – test  Dependent)  พบวาคา t = 12.77  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี กอนและ
หลังจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรยีนรูแบบ CIRC 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู

แบบ CIRC  
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

กอนเรียน 39 
 

20 8.21 2.82 8.46* 

หลังเรียน 12.18 1.77 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 2  พบวาผลคะแนนทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  หลังการ

จัดการเรียนรู (  = 12.18, S.D. = 1.77) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู ( = 8.21, S.D. = 2.82) โดยใชเทคนิค

การจัดการเรียนรูแบบ CIRC และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน โดยทดสอบที (t – test  
Dependent)  พบวาคา t = 8.46  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห จําแนกเปนรายดาน  หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 

การจัดการเรียนรูแบบ CIRC   

ทักษะการคิดวิเคราะห จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม (20) 
 

S.D. รอยละ ลําดับท่ี 

ดานวิเคราะหสวนประกอบ 39 
 

8 6.23 1.31 77.88 1 

ดานวิเคราะหความสัมพันธ 5 3.84 0.86 76.92 2 

ดานวิเคราะหหลักการ 7 5.18 1.01 73.99 3 

 จากตารางท่ี 3  พบวาผลคะแนนทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เมื่อ
จําแนกเปนรายดาน หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีทักษะการอานคิดวิเคราะหสวนประกอบเปนลําดับท่ี 1  
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(รอยละ 77.88) รองลงมาคือทักษะการอานคิดวิเคราะหความสัมพันธ (รอยละ 76.92) และลําดับสุดทายคือทักษะ 
การอานคิดวิเคราะหหลักการ (รอยละ 73.99) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05         
 2. ทักษะการอานคิดวิเคราะหหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
การจัดการเรียนรูแบบ CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC มีข้ันตอนท่ีให
นักเรียนไดฝกทักษะท้ังการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหผานการทํางานท้ังงานเดี่ยว งานกลุมยอย และงาน
กลุมใหญ กิจกรรมท่ีทําประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4  ข้ันตอน ไดแก ข้ันนําเสนอบทเรียน  ข้ันทํางานเปนทีม 
นักเรียนทํากิจกรรมโดยมีครูคอยควบคุม ซึ่งมีกิจกรรมยอยท้ังอานออกเสียงคําศัพท  การหาความหมายของคํา  
การสะกดคํา การอานในใจ การอานออกเสียง การหาคําตอบจากเรื่องท่ีอาน การเลาเรื่อง การเขียนเก่ียวกับเรื่องท่ี
อาน การตรวจสอบกับคูของตนเอง ข้ันการทดสอบ และข้ันสุดทายข้ันตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม 
นอกจากน้ันยังทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยสูงข้ึน เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมกลุมเอ้ืออํานวย
ใหนักเรียนไดมีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก มีความมั่นใจในการอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็นตาง ๆ สงผลใหใหนักเรียนมีความสุขและกระตือรือรนท่ีจะเรียน เพราะทุกคนมีความสําคัญตอกลุม 
เมื่อมีแรงจูงใจในการเรียนยอมสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนดวย สอดคลองกับแนวคิดของ อรนุช 
ลิมตศิริ (2549 : 148) ไดกลาวถึงการเรียนโดยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC วามุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการอาน โดยใหนักเรียนถายทอดความเขาใจในการอานออกมาในรูปของการเขียนสรุปเรื่องราวตาม 
ความคิดเห็นของตนเองหลังจากการเลาเรื่อง นอกจากน้ียังเปนการเรียนท่ีใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
แบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอานแตกตางกัน  ผูสอนจะจัด
ผูเรียนในแตละกลุมเปนคูระหวางผูท่ีเรียนเกงและผูท่ีเรียนออนชวยกันทํากิจกรรม ในชวงสุดทายของการเรียน 
ผูเรียนจะกลับเขามาทํางาน ชวยกันตรวจแกไขงานของกันและกันอีกครั้งหน่ึง หลังจากท่ีเรียนจบบทเรียนแตละบท
แลวจะมีการทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนท่ีไดจากการทดสอบกับคะแนนการทํางานกลุมจะนํามารวมกันเปน
คะแนนของกลุม เพ่ือสรางความตระหนักในความสําเร็จของการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา หอมเกษร 
(2552 : 71) ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบ CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  
 2. ทักษะการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC เปนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมให
นัก เ รี ยน เ กิด ทักษะการคิด วิ เคร าะหอย า ง เปนลํ าดับ ข้ัน  โดย นัก เรี ยนจะ เริ่ มจากการรับสารด วย 
การอานมีกิจกรรมยอยท้ังการอานออกเสียงคําศัพท การหาความหมายของคําศัพท การสะกดคํา การอานในใจ  
และการอานออกเสียง เปนวิธีการสอนท่ีชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องตั้งแตในระดับคําศัพทจนถึงระดับใจความสําคัญ 
แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห วิจารณ และสังเคราะหขอคิดจากเรื่องท่ีอานผานการตอบคําถามจากเรื่อง การเลา
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เรื่อง และการเขียนสรุปใจความสําคัญ สอดคลองกับวนิดา วรรณสุทธ์ิ (2554 : 135) ไดกลาวถึงเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบ CIRC ในกิจกรรมยอยการเขียนเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปใจความสําคัญ ลําดับ
เหตุการณจากการเลาเรื่อง สอดแทรกความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานตามแนวคิดของตนเอง ทําให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยสรางความสัมพันธในสิ่งท่ีอานกับความรูเดิมท่ีมีอยู โดยนักเรียน
จะไดนําเรื่องท่ีอานมาเปนขอมูลในการคิดวิเคราะหสวนประกอบ หลักการ และความสัมพันธจากเรื่อง สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ พิชญาภา อินธิแสง (2556 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนาความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
CIRC รวมกับผังกราฟก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ี
เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับผังกราฟกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกิดทักษะกลุมสัมพันธ เปนการเสริมให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ชวยกระตุนใหเกิดทักษะการอานคิดวิเคราะหท่ีสูงข้ึน  
 เมื่อพิจารณาทักษะการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนดวยแผนการจัด 
การเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC เปนรายดาน พบวา นักเรียนมีทักษะการอานคิดวิเคราะห
สวนประกอบอยูในลําดับท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการวิเคราะหสวนประกอบ เปนการหาสวนประกอบท่ีสําคัญของ
เรื่องวามีสาระสําคัญอะไร มีปจจัยอะไร มีเหตุผลอยางไร และเปนการบอกความสําคัญของเรื่อง ซึ่งเปนหลักการคิด
ข้ันพ้ืนฐานท่ีงายกวาการคิดวิเคราะหความสัมพันธและการคิดวิเคราะหหลักการ นอกจากน้ันการคิดวิเคราะห
สวนประกอบยังเปนทักษะการคิดท่ีใชในชีวิตประจําวันและสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง อีกท้ังการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC มีกิจกรรมการอานท่ีเปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู
ตั้งแตสวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของเรื่องคือคําศัพทจนไปนําไปสูความเขาใจในสาระสําคัญของเรื่อง อยาไรก็ตามยัง
พบวานักเรียนมีทักษะการอานคิดวิเคราะหหลักการอยูในลําดับสุดทาย อาจเน่ืองมาจากการวิเคราะหหลักการเปน
การคนหาความสัมพันธสวนสําคัญในเรื่องน้ัน ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยหลักการใด ซึ่งจะตองมีความสามารถใน 
การวิเคราะหสวนประกอบและวิเคราะหความสัมพันธมากอน สอดคลองกับ บรรจง แสงนภาวรรณ (2556 : 117) 
ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการทักษะการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการประยุกตใชเทคนิค
การสอน KWL Plus พบวาทักษะการอานคิดวิเคราะหดานวิเคราะหหลักการอยูในลําดับสุดทาย อาจเปนเพราะวา
การวิเคราะหหลักการเปนทักษะข้ันสูง ตองทําความเขาใจเน้ือหาเปนอยางดีและตองคนหาวาอะไรคือประเด็น
สําคัญท่ีสุด ซึ่งบางครั้งมีเวลาจํากัดนักเรียนไมสามารถเรียนรูไดเทาทัน จึงทําใหไมสามารถสรุปหลักการของเรื่องได  
 แมวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดีและทักษะการอานคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จะมีนัยสําคัญทางสถิติเปนไปตามสมมติฐาน แตคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนยังอยู
ในระดับท่ีคอนขางต่ํา อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนอาจยังไมคุนชินกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัด 
การเรียนรูแบบ CIRC ขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมยอยบางกิจกรรม เพราะนักเรียนเคยชินกับการเรียน 
การสอนแบบปกติ และอีกสาเหตุหน่ึงคือความพรอมของตัวนักเรียน เน่ืองจากชวงเวลาท่ีทําการทดลองน้ัน เปน
ชวงเวลาท่ีนักเรยีนตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนบอยครั้ง สงผลใหการจัดการเรียนการสอนขาดความตอเน่ือง 
นักเรียนขาดการเช่ือมโยงเน้ือหาบทเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดไมเต็มท่ี สาเหตุดังกลาว สามารถพิจารณาไดจาก 
Calderon et al. (1997 : 17) ท่ีทําการทดลองการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สําหรับนักเรียนสองภาษา
กับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 ซึ่งพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัด 
การเรียนรูแบบ CIRC อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 2 ป มีคะแนนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ในแบบเดียวกัน อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 1 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จากผลการทดลองจึงแสดงใหเห็นวา ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูมีผลตอพัฒนาการความสามารถของ
นักเรียน คือ นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC เปนระยะเวลาท่ียาวนานกวา ก็จะมี
แนวโนมการพัฒนาความสามารถในทางท่ีดีกวาเชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 การสอนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สามารถนําไปพัฒนาทักษะการอานคิด
วิเคราะหกับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยเลือกกิจกรรมท่ีฝกใหเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน  

1.2 ครูตองเปนผูควบคุมสถานการณใหดี เชน เมื่อนักเรียนไมพอใจในกลุมทํากิจกรรม ครูควรอธิบาย
ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมกลุม เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด    

1.3 ครูควรทําความเขาใจข้ันตอนในการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ใหชัดเจน เตรียมสื่อให
พรอม และควรทําบันทึกหลังสอน เพ่ือทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน           

1.4 ครูควรเลือกเรื่องท่ีจะนํามาใหนักเรียนอานหรือใชเปนสื่อในการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน จะ
ชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีพัฒนาการในการอานคิดวิเคราะหสูงข้ึน  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางขวางข้ึน เชน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิค
การจัดการเรียนรูแบบ CIRC ตอตัวแปรทางดานทักษะอ่ืน ๆ เชน การเขียนเชิงสรางสรรค  

2.2 ควรศึกษาผลการนําการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ท่ีใชเน้ือหาบท
อานอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC  
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 
 

 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครู
ภาคใตตอนลาง 7 สถาบัน ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 
2 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางซ่ึงอยูระหวาง
ปฏิบัติการสอนและทําวิจัยพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษา ไดเผยแพรองคความรูจากชั้นเรียนใน
ลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสใหนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตในเครือขายฯ 
รวมท้ังเปดโอกาสใหอาจารยจากสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีไดเขาใจทิศทางการทํางานดานการศึกษา
รวมกับสังคมชุมชน  ในวันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวม 1 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   

 เพ่ือใหการดําเนินงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่องมอบอํานาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผูดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ลงวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2553 จึงแตงตั้งใหบุคคลเปน
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2  ดังตอไปนี้ 
 

 1.คณะกรรมการอํานวยการ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ           ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา           กรรมการ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี           กรรมการ 
4. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             กรรมการ 
    วิทยาเขตปตตานี  

6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา             กรรมการ 
7. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา             กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ             กรรมการ 
9. รองคณบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยทักษิณ              กรรมการ 
10. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร          กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร              กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ  
12. ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร              กรรมการ 

      มหาวิทยาลัยทักษิณ  
13.บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ             กรรมการ 
14.รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร             กรรมการและเลขานุการ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ  
15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ                   กรรมการและ 
                                                                                         ผูชวยเลขานุการ 
16. หัวหนากลุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ         ผูชวยเลขานุการ 
17. หัวหนากลุมแผน วิจัยและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ          ผูชวยเลขานุการ 
18. หัวหนากลุมพัฒนานิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ          ผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี 
1. เปนท่ีปรึกษา ติดตาม และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. สนับสนุนการดําเนินการนําเสนอบทความวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ

สถาบันผลิตครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 
3. กํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
     1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ                ประธานกรรมการ  
     2. คณะกรรมการพิจารณาการตรวจแกไขและคัดเลือกบทความวิจัยของนิสิตฝก 
        ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560  ประกอบดวย 

2.1  อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ กรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม กรรมการ 
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2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ   เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ปรีชาสชุาติ กรรมการ 
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา  กรรมการ 
2.6 อาจารย ดร.เกษม   เปรมประยูร กรรมการ 
2.7 อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี กรรมการ 
2.8 อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
2.9 อาจารย ดร.วรนิธร  เบญจศรี กรรมการ 
2.10 อาจารยภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
2.11 อาจารย ดร.ณัฐนันท   ทองมาก กรรมการ 
2.12 อาจารย ดร.ศิริรัตน   สินประจักษผล กรรมการ 
2.13 อาจารย ดร.เสาวรส   ยิ่งวรรณะ                                 กรรมการ 
2.14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ                   กรรมการ 
2.15 อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                        กรรมการ 
2.16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท               กรรมการ 
2.17 อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค                                  กรรมการ 
2.18 อาจารย ดร.ภูริทัต   สิงหเสม                                    กรรมการ 

3.  อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 4.  นางอุทัย  ศิริคุณ                                                   กรรมการและชวยเลขานุการ 
 5. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน  ผูชวยเลขานุการ 

6. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ  ผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์  ผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย   ผูชวยเลขานุการ 
9. นางกิจจา  ทองนิ่ม   ผูชวยเลขานุการ 
10. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน   ผูชวยเลขานุการ 
11. นายกิตติพัฒน  เพชรสี่หม่ืน   อนุกรรมการ 
12. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี   อนุกรรมการ 
13. นางสาวชวัลกร  เกตุแยม   อนุกรรมการ 
14. นางสาวฐิตาพร คงหอม   อนุกรรมการ 
15. นางสาวทิพยวิมล  แซเหง   อนุกรรมการ 
16. นายเทิดพงษ  คงแกว   อนุกรรมการ 
17. นางสาวนิชาภัทร  นวลมังสอ   อนุกรรมการ 
18. นางสาวปาริฉัตร  ไกรสนาม   อนุกรรมการ 
19. นายพีรธัช  เพชรเกตุ   อนุกรรมการ 
20. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง   อนุกรรมการ 
21. นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีสุวรรณ   อนุกรรมการ 
22. นางสาวศรีสุดา  สุดถนอม   อนุกรรมการ 
23. นางสาวนุจรินทร  หมัดหลี   อนุกรรมการ 
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24. นางสาวนุจรี  ลักษณะพริ้ม   อนุกรรมการ 
25. นายรณกฤต  จินดาภักดี   อนุกรรมการ 
26. นางสาวรสนา  สโมสร   อนุกรรมการ 
27. นางสาวมนทิวา  สุทธิประภา   อนุกรรมการ 
28. นางสาวปณิดา  เกตุพล   อนุกรรมการ 
29. นางสาวธมนวรรณ  ธรฤทธิ์   อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
1. พิจารณารูปแบบการดําเนินกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย 
2. พิจารณารายละเอียดในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
4. กําหนดรายละเอียดการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
5. จัดทํารายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ CD (proceedings) 
6. จัดทําสูจิบัตรการนําเสนอผลงานวิจัย 
7. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางเขารวมนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
8. ดําเนินงานสรุปผลการสะทอนคิดของการนําเสนอบทความวิจัยในแตละหองยอย 
9. ดําเนินงานและประสานงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิจัย 
 

3. คณะกรรมการฝายวิชาการ 
    1. อาจารย ดร.สุธาสิน ี บญุญาพิทักษ                                         ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม                                          รองประธานกรรมการ 
    3. คณะกรรมการหนวยฝกสอน/ฝกงานและอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู  ประกอบดวย 

3.1  อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 
3.2  อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการ 
3.3  อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล กรรมการ 
3.4  อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
3.5  อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี กรรมการ 
3.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชชัดาพร  เวหะชาติ กรรมการ 
3.7  อาจารย ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน กรรมการ 
3.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวฒัน  ขัตติยะมาน กรรมการ 
3.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม กรรมการ 
3.10  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง กรรมการ 
3.11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ   เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
3.12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง กรรมการ 
3.13 อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว กรรมการ 
3.14 อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน กรรมการ 
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3.15 อาจารย ดร.ชัชวีร  แกวมณี กรรมการ 
3.16 อาจารยฉัตรชยา  รอดระหงษ กรรมการ 
3.17 อาจารย ดร.ภูริทัต  สิงหเสม กรรมการ 
3.18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ปรีชาสชุาติ กรรมการ 
3.19 อาจารยอาภากร  ราชสงฆ กรรมการ 
3.20 อาจารย ดร.ดวงฤดี  พวงแสง กรรมการ 
3.21 อาจารย ดร.วีนัส  ศรีศักดา กรรมการ 
3.22 อาจารย ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
3.23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค กรรมการ 
3.24 รองศาสตราจารย นอม  สังขทอง กรรมการ 
3.25 อาจารย ดร.เกษม  พันธุสะ กรรมการ 
3.26 อาจารยอรพิน  ทิพยเดช กรรมการ 
3.27 อาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน กรรมการ 
3.28 อาจารยภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
3.29 อาจารยธีรพันธ  สังขแกว กรรมการ 
3.30 อาจารยคัชชา  ศิริรัตนพันธ กรรมการ 
3.31 อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 
3.32 รองศาสตราจารย เอกวิทย  แกวประดิษฐ กรรมการ 
3.33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  กสินันท กรรมการ 
3.34 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา กรรมการ 
3.35 อาจารยขรรคชัย  แซแต กรรมการ 
3.36 อาจารยพลากร  คลายทอง กรรมการ 
3.37 อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
3.38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท กรรมการ 
3.39 อาจารย ดร.เสาวรส   ยิ่งวรรณะ                                 กรรมการ 
3.40 อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                        กรรมการ 
3.41 อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน กรรมการ 
3.42 อาจารย ดร.ธนิยา  เยาดํา กรรมการ 
3.43 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ กรรมการ 
3.44 อาจารย ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรมัย กรรมการ 
3.45 อาจารย ดร.วรนิธร  เบญจศรี กรรมการ 
3.46 อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล กรรมการ 
3.47 อาจารย ดร.ณัฐนันท  ทองมาก กรรมการ 
3.48 อาจารย ดร.วิภาดา  พินลา กรรมการ 
3.49 อาจารย ดร.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 
3.50 อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
3.51 ผูชวยศาสตราจารยมารีนา   มะหนิ กรรมการ 
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3.52 ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  จันทรคีรี กรรมการ 
3.53 ผูชวยศาสตราจารยวไลพร ศาสนประดิษฐ กรรมการ 
3.54 อาจารย ดร.ฐากร  สิทธิโชค กรรมการ 
3.55 อาจารยยุพิน  พิมโคตร กรรมการ 
3.56 อาจารยจารึก  จันทรวงค กรรมการ 
3.57 อาจารยสมภพ  ล่ําวัฒนพร กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ                           กรรมการและเลขานุการ 
5. นางกิจจา  ทองนิ่ม                                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
6. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 
8.นางสุภาภรณ  คติการ ผูชวยเลขานุการ 
9. นางมาริสา  ปานงาม ผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
11. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวอุษา  สงศรี ผูชวยเลขานุการ  
13. นายธนโชติ  ตรีมะณี อนุกรรมการ 
14. นางสาวนุชนาฏ  ไชยณรงค อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี  
1. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองของบทความวิจัยเพ่ือนําสงคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. เขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย พรอมประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิต                   

ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษารวมกับหนวยฝกสอนฝกงาน 
3. ประสานและจัดทําโครงการ  ขออนุมัติโครงการ และกําหนดการ 
4. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญประธานพิธีเปด  และผูเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยสําหรับนิสิตฝกประสบการณ ชั้นปท่ี 5  นิสิตชั้นปท่ี 4  คณาจารย              
แขกผูมีเกียรติ  และผูท่ีสนใจ 

5. ประสานและดําเนินการเก่ียวกับวิทยากรในการจัดทําหนังสือเชิญ  จัดเตรียมของท่ีระลึก  
ดําเนินการ 

 จองยานพาหนะ  และการรับ-สง 
6. จัดทํารายชื่อและรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนิสิตฝก

ประสบการณ  ชั้นปท่ี 5  นิสิตชั้นปท่ี 4  คณาจารย  แขกผูมีเกียรติ  และผูท่ีสนใจ 
7. ดําเนินงานและประสานงานอ่ืนๆ เก่ียวกับงานวิชาการ 
 

4. คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
1. อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล ประธานกรรมการ 
2. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
3. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ กรรมการ 
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4. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                               กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
6. นางสาวสิรามล  วงศวิสสุต อนุกรรมการ 
7. นางสาวอภิชญา  จิตรหม้ัน อนุกรรมการ 
8. นางสาวชนัญชิดา  วรทารัญชน อนุกรรมการ 
9. นายณรงคศักดิ์  รัตนพิบูลย อนุกรรมการ 
10. นางสาวกมลรัตน  จันทรโสม อนุกรรมการ 
11. นางสาวธีรกานต  สองเมือง อนุกรรมการ 
12. นางสาวสุนิสา  จันทรนอย อนุกรรมการ 
13. นางสาวมลิวัลย  หยาหล ี อนุกรรมการ 
14. นางสาวหัทยา  จันทรอินทร อนุกรรมการ 
15. นางสาวฟาซีรา  ยูโซะ อนุกรรมการ 
16. นางสาวกชกร  หนูพวง อนุกรรมการ 
17. นางสาวณัฐกุล  พรหมจรรย อนุกรรมการ 
18. นางสาวกัญญกุลณัช  ไกรนรา อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 ประสานและจัดเตรียมสถานท่ีจัดประชุม สถานท่ีนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาค 
โปสเตอร 
 

4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ 
    1. อาจารย ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี ประธานกรรมการ 
    2. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการ 
    3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซ่ี กรรมการ 
    4. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
    5. อาจารยพลากร  คลายทอง                                               กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายศัญฒภัท  ทองเรือง                                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    7.นายธนากฤต  แผผล ผูชวยเลขานุการ 
    8. นายพัฒนา  ศรีสุวรรณ อนุกรรมการ 
    9. นายปฐมพร  จันทรผอง  อนุกรรมการ 
    10. นายณัฐนันท  ยังเจรญิ อนุกรรมการ 
    11. นายปรินทร  ชิตวงศ  อนุกรรมการ 
    12. นายอนีนุลเลาะฮ  หมาดท้ิง อนุกรรมการ 
    13. นายอภิชาต  สุขเสนา  อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
1. ดําเนินการและประชาสัมพันธการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ 
2. ดําเนินการบันทึกและจัดเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดโครงการ  
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3. ประสานงานและจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณตลอดการจัดโครงการ  
 

6. คณะกรรมการฝายปฎิคม  
1. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
3. อาจารย ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน กรรมการ 
4. อาจารย ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 
6. อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
7. อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี กรรมการ 
8.  อาจารย ดร.ภูริทัต  สิงหเสม กรรมการ 
9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ                       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางอุทัย  ศิริคุณ ผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน ผูชวยเลขานุการ 
12. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวปทมา  สํานักโหนด ผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
15. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี 
ตอนรับผูบริหาร คณาจารย นิสิต มหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง และผูท่ีสนใจ 

 
6. คณะกรรมการฝายรางวัลและเกียรติบัตร 

1.  อาจารย ดร.ธนิยา  เยาดํา ประธานกรรมการ 
2. นางมาริสา  ปานงาม กรรมการ 
3. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
4. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ กรรมการ 
5. นายธนากฤต  แผผล กรรมการ 
6. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                              กรรมการและเลขานุการ 

 7. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
หนาท่ี 

 ดําเนินการออกแบบ จัดหา เชิญรางวัล โล  เกียรติบัตร และประสานกับคณะกรรมการ 
ตัดสินผล 
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7. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ 
1. อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
3.  นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                              กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวสายซอ  จําเริญ อนุกรรมการ 
5. นางสาวมนัทสลีน  ยาสัน อนุกรรมการ 
6. นายวีรพงศ  รักแกว อนุกรรมการ 
7. นายสนั่นสิทธิ์  ทองเพ่ิม อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 1. ดําเนินงานพิธีกรและพิธีการในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 2. จัดทําคํากลาวรายงานและกลาวเปดโครงการ 
 
8. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
  1. นางสุมมนา  อมรอนุพงศ                                                      ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน  กรรมการ 
     3. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ  กรรมการ 
     4. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์  กรรมการ 
     5. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย  กรรมการ 
     6. นางกิจจา  ทองนิ่ม  กรรมการ 
     7. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน  กรรมการ 
  8. นางนฤมล  นันทรัตน                                                      กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี 
   จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 
9. คณะกรรมการฝายงบประมาณ 
 1. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ ประธานกรรมการ 
 2. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน กรรมการ 
 3. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
 4. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
 5.  นางกิจจา  ทองนิ่ม กรรมการ 
 6. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร                                        กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ                                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
 

[ 453 ] 
 



      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

หนาท่ี 
 1. ประสานงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติเก็บคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับ
เครือขาย 
 2. ประสานงานและจัดทําขออนุมัติเบิกใบเสร็จคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับ
เครือขาย 
 3. จัดเตรียมเอกสาร เบิกจายงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 4. จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในโครงการ 
 
10. คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 1. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการ 
 3. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล  อินทนิน กรรมการ 
 4. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
 5. นางสาวบุญทรรศน  หม่ืนละมาย กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                              กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 

  8. นายธนโชติ  ตรีมะณี อนุกรรมการ 
  9. นางสาวนุชนาฏ  ไชยณรงค อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 จัดทําแบบประเมิน เก็บรวบรวม วิเคราะห สรุปผลการประเมินผลการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและรายงานผลการประเมิน 
 
11. คณะกรรมการฝายสะทอนผลดําเนินงาน 

1. อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ ประธานกรรมการ 
2. รองศาตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม กรรมการ 
3. อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นุชนาฎ  ใจดํารงค กรรมการ 
5. อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
7. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล  อินทนิน กรรมการ 
8. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์ กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการ 
11. อาจารย ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี กรรมการ 

      12. อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล  กรรมการ 
      13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ                        กรรมการและเลขานุการ 
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      14. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      15. นางสาวปทมา  สํานกัโหนด ผูชวยเลขานุการ 
      16. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ  ผูชวยเลขานุการ 
      17. นางอุทัย  ศิริคุณ  ผูชวยเลขานุการ 
      18. นางกิจจา  ทองนิ่ม  ผูชวยเลขานุการ 
      19. นางสาวอุสุมา  ดิสวสัดิ์  ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี  
 ประชุมสรุปรวบรวมสะทอนผลการดําเนินการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยพรอมนําขอมูล
ไปใชในการวางแผนปรับปรงุการดําเนินการประชุมในปตอไป 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี  23  มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 

  
 
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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โครงการการจัดประชุมวชิาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลติครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 
 

1)  ผูรับผิดชอบ : 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต
ตอนลาง 7 สถาบัน ประกอบดวย  
  1. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   
  2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  3. คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ  
  4. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  5. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  6. คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
  7. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

2)  ระยะเวลาในการดําเนินการ  :  วันเสารที่ 26 มกราคม  2562 

3) สถานที่จัดโครงการ  :   หอประชุมปาริชาต  และหองเรียนอาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 15)  

    จํานวน 4 หอง  (หอง 15303, 15304, 15402 และ 15403)  
 

4)  หลักการและเหตผุล 
ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครู

ภาคใตตอนลาง  7 สถาบัน  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัด

ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 

ครั้งท่ี 2 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางซ่ึงอยู

ระหวางปฏิบัติการสอนและทําวิจัยพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษา ไดเผยแพรองคความรูจากชั้น

เรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเปดโอกาสใหนิสิตและ

คณาจารยจากแตละสถาบันผลิตครู ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ทักษะและประสบการณรวมกันใน

เครือขายฯ รวมท้ังเปดโอกาสใหอาจารยจากสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีไดเขาใจทิศทางการทํางานดาน

การศึกษารวมกับสังคมชุมชน จึงกําหนดจัดโครงการดังกลาวข้ึน ในเสารวันท่ี 26 มกราคม 2562  ณ 

หอประชุมปาริชาตและหองเรียนอาคารเรียนรวม 1 โดยใหนิสิตไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการ

นําเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร อีกท้ังเปนชองทางสําหรับอาจารยนิเทศกไดประเมิน

สมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนรวมกับหนวยฝกสอนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะนําไปสู

การพัฒนานิสิตใหมีความรูและสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตอไป 
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5) วัตถุประสงค :  
5.1 เพื่อใหนิสิตวิชาชีพครูไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการและการบูรณาการความรูเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติจากการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 

5.2 เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5.3 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบัน

ผลิตครูภาคใตตอนลาง 

5.4 เพื่อเปนชองทางสําหรับอาจารยนิเทศกและผูเก่ียวของในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัย

ของนิสิตวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

5.5 เพื่อสรางแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในผลงานจากกระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพ  ตลอดจนคุณภาพของผูเรียนในระบบผลิตครู  

5.6 เพื่อเสริมสรางคุณภาพผูเรียนในหลักสูตรผลิตครูใหมีทักษะการวิจัยอันเปนทักษะสําคัญที่

สามารถนําไปใชและพัฒนาตนเองใหเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  
 

6)  กลุมเปาหมาย :   
6.1 ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง  จํานวน   40 คน 
6.2 ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง  จํานวน   15 คน 
6.3 อาจารยนิเทศกหลักสูตรผลิตครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ  

 และคณะผลิตรวม       จํานวน   58 คน           

6.4 นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

         - นิสิตชัน้ปที่ 5      จํานวน   347 คน   

 -  นิสิตชัน้ปที่ 4      จํานวน   336 คน   

 -  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง    จํานวน   147 คน 

6.5 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร    จํานวน    20 คน 
 

7)  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ รายละเอียด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ ผลงานวชิาการของนสิิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการเผยแพร 

- เผยแพรระดับชาต ิ
- เผยแพรทางเอกสารวิชาการ 

 
รอยละ 9.85 
รอยละ 90.15 

เชิงคุณภาพ นิสิตครูในสถาบันผลิตครู เครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบัน

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและมีสมรรถนะใน

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถสรางองคความรู

ในการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรู

ตอเนื่องในวิชาชีพ 

นิสิตในสถาบนัผลิตครู  
มีความรู และสมรรถนะครู
นักวิจัย (Teacher and 
Researcher)  และมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต  
(Life-Long Learning) 
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8) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ดานผลผลิต (output) 
นิสิตฝกประสบการณสอนจากสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบัน ประกอบดวย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ไดมีโอกาสผลิตผลงานวิจัยชั้นเรียน 

ดานผลลัพธ (outcome) 

1) นิสิตวิชาชีพครูไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการและการบูรณาการความรูเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ จากการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาใหมีทักษะการวิจัยอันเปนทักษะ
สําคัญท่ีสามารถนําไปใชและพัฒนาตนเองใหเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 

2) เปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  กอใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีและความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต
ตอนลาง 

3) ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการเผยแพร 

9) วิธีการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1 บทความวิจัยของนิสิตครูในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัย (Proceeding) 

9.2 บทความวิจัยของนิสิตครู จํานวน 345 เร่ือง  ที่ไดรับการประเมินปรับปรุงคุณภาพ  และ

จัดทําเปนเอกสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรของคณะศึกษาศาสตร  เพื่อนําเสนอองคกรวิชาชีพคุรุสภา 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  

เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 

วันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 (อาคาร 15)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

********************************* 

เวลา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  พรอมรับอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 - สําหรับเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง  นิสิตท่ีนําเสนอผลงานวิจัย 

  และแขกผูมีเกียรติ  ณ  บริเวณหนาหอประชุมปาริชาต 

 - สําหรับผูเขารวมและผูท่ีสนใจ  ณ  บริเวณใตหอประชุมปาริชาต    

09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และพิธีมอบเกียรติบัตรใหสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง 

 ท่ีเขารวมโครงการฯ  และมอบโลพรอมเกียรติบัตรใหกับนิสิตท่ีไดรับรางวัล  

 Paper Awards  โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ   

09.30 – 10.00 น. ชมนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ณ บริเวณใตหอประชุม 

 ปาริชาต    

10.00 - 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ศึกษาศาสตรกับบทบาทการศึกษาเพ่ือรับใชสังคม” 

 โดย  ศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ  

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

12.30 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปท่ี 5 และเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต 

 ตอนลาง  

  หองท่ี 1  หอประชุมปาริชาต   

  หองท่ี 2  หอง 15303  ชั้น 3   

  หองท่ี 3  หอง 15304  ชั้น 3 

  หองท่ี 4  หอง 15402  ชั้น 4 

  หองท่ี 5  หอง 15403  ชั้น 4  

15.00 - 16.00 น. สะทอนผลการเรียนรูและรวมอภิปรายขอสรุปภาพรวมของการพัฒนา 

 ผลงานวิจัย  

16.00 - 17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับนิสิตท่ีเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย  

17.00 น.  พิธีปดโครงการฯ 

หมายเหตุ  :  1) พักรับประทานอาหารวางบาย เวลา 15.00 น. 

                 2) กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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      การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง              
 

3)  

[ 460 ] 
 


	นายวิทูลย์  ดอนพรทัน. (2561). ความรู้เทคโนโลยีจัดการเรียนด้วย Plickers [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
	http://www.witoon.in.th/index.php/llearningit/2018-01-05-02-55-16/106-plicker
	ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง
	จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต...
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	วิธีการดำเนินวิจัย
	This research aimed to study the effect of STEM Education approach on science scientific creativity of Matthayomsuksa 3 Students. The study recruited 48 students who were studying in Matthayomsuksa 3/3 at Satri Phatthalung School, Muang District Phat...
	conducted using one group via pretest-posttest design. Mean,standard deviation and t-test dependent group were employed in the data analysis. The results findings were as follows: The students’ mean score of the scientific creativity were higher than ...
	Keywords : STEM Education, creative thinking
	บทนำ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	-รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) ครูกำหนด
	กรอบแนวคิดเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและนักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุดหรือทางสื่ออินเทอร์เน็ต
	-ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) นักเรียนแต่ละคนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ตามความคิด
	ของตนเอง พร้อมทั้งระบุแนวคิดทาง STEM พร้อมบอกอุปกรณ์และวิธีการทำ
	-วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) นักเรียนร่วมกันวางแผนการ
	ดำเนินงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น
	-ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design
	Improvement) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ ต่างกลุ่ม มาปรับปรุงชิ้นงานต่อไป
	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
	พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. (2556). “STEM Education กับ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”. วารสาร          วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 33(2), 50-55.
	ภัสสร ติดมา ,มลิวรรณ นาคขุนทด และสิรินภา กิจเกื้อกูล.  (2558). “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
	STEM Education เรื่องระบบของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, วารสารราชพฤกษ์. 13 (3), 71-76.
	อภิสิทธิ์ ธงไชย. (2556). “เทคโนโลยีและวิศวกรรมคือ อะไรในสะเต็มศึกษา”. นิตยสาร สสวท.           42 (185), 35-37.
	อับดุลยามีน หะยีขาเดร. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
	ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการ
	เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปัตตานี

	การวิจัยครั้งนี้ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
	STEM Education เรื่อง วงจรไฟฟ้า
	การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจใน    การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
	Abstract

	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	แสดงว่า สื่อของจริงช่วยสอนในรูปแบบโมเดลจำลอง ในการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างและหา ประสิทธิภาพของโมเดลการสอนเรื่อง มาตราส่วนในการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยกา...
	ข้อเสนอแนะ
	ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ 83.5/82.6 ซึ่ง...
	กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ได้กำหนดนโยบายยกระดับเด็กไทยโดยจัดทำโครงการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียน เสริมสร้างเด็กไทยให้คิดดี คิดเป็น สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ผู้ส...
	การพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีขึ้นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานของแต่ละคนตั้งแต่เด็ก ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาพื้นฐานของคนต้องพัฒนาทักษะ การติดต่อสื่อสารเป็นอันดับแรก เนื่องจากการติดต่อสื่อสารช่ว...
	ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 42) ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านเป็นอันดับต้น โดยกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน      ท 1.1 ตัวชี้วัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
	จากปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัญหาที่พบคือ การอ่านจับใจความสำคัญ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ ศิริรัตน์ อะโน (2553 : 9) ได้ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโ...
	จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น สื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ การเรียนการสอนบรรลุผล ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น และเพื่อเส...
	จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สังเกตรวมถึงสอบถามครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยด้านพฤติกรรมและทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาในการอ่านจับใจ...
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	นงเยาว  เลี่ยมขุนทด.  (2547).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรูวิชาภาษาไทยเรื่องการอานและเขียนสะกดคําโดยใชแผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปที่ 1.  มหาสารคาม : บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
	ศิริรัตน์  อะโน.  (2553).  การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
	กรมพลศึกษา.  (2555).  แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย 7-18  ปี.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ.
	สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ.


