
 

 
 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562   
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
น าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพฒันาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วชิาชีพ (Induction Period)  
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2 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ค าน า 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มหาวิทยาลัย
เทคโน โลยี ราชมงคลศรีวิชั ย  มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสงขลา  มหาวิทยาลั ยราชภัฎยะลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  และมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จัดโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือเป็นช่อง
ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่บทความวิจัย 2) เพ่ือเป็นช่องทางในการประเมินสมรรถนะครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ 3)เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครู
ภาคใต้ตอนล่าง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริม
พลังครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” และมีครูพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี 
พ.ศ.2560  ร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 65 ผลงาน 
  คณะผู้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ ใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วมที่ได้ให้
การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม ขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะท างานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
        สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
3 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

สารบัญ 

  หน้า 
001 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน 

โดยใช้สื่อการสอนเศษสว่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูบังบา
เดาะ จังหวัดปัตตาน ี
รุสลัน  ดือเระ 

23 

002 ผลของการใช้ชุดกล่องงานในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากบัมือส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ห้อง 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดปัตตานี 
วัชโลบล  แวงวรรณ 

33 

003 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการน าเสนอด้วย Google Presentation 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
อดุลย์  สาอะ 

42 

004 การจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – พดูภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย 
กษมา  มะเซ็ง 

51 

005 การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เร่ือง “ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นอรีนา  ยาลา 

59 

006 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเปน็ฐานการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตาน ี
มาเรียณี  ดือเระ 

69 

007 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/7โรงเรียนเดชะปัตตนยานกุูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นาอีหม๊ะ  กาเจ 

77 

008 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล 
สุไฮยาตี  ประเปะ 

88 

009 การพัฒนาทักษะการพูด การสือ่สารภาษาไทยของเด็กระดับชัน้ปฐมวัยศึกษา โรงเรียน
บ้านท่าดา่น โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชุดท้องถิ่นของหนู 
ปนัดดา   มีนา 
 
 
 

100 



 
 

 

 
4 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 
    

010 มโนทัศนท์างคณติศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคูส่กุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย ของ
นักเรียนในชั้นเรียนคณติศาสตรโ์ดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
อรรถพร  เพชรสงค์ 

107 

011 การออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการเรียน
แบบ Active Learning จากการส ารวจตลาดในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 
ศิริวรรณ มาลยารมย์ 

117 

012 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะ
การสังเกตของนักเรียนชั้นอนบุาลปทีี่ 2 โรงเรียนบา้นโต๊ะเวาะ 
สาลีนี เจ๊ะมิ 

125 

013 การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ของ
นักเรียน ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นซรายอ 
ซากีนา เต๊ะมาลอ 

136 

014 ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผา้มัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการ ทักษะ
ชีวิตสูชุ่มชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 
สุลาลักษ์ เจ๊ะแม 

143 

015 การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2  
ฟาตีมา มาดอรี 

151 

016 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชบ้ทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง ตากใบ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนบ้านปูยู จังหวัดนราธิวาส 
อามีนะห์  ยีเด็ง 

158 

017  การพัฒนาทักษะการอ่านคาศพัท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาชีพของคนในชุมชน โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ 
มูยีบะฮ์ อูมา 

166 

018 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละ  สดาร ์
อาบีด๊ะ มาหิเละ 

175 

019 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 
โดยใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดค า 
ปานศักดิ์ ธรรมจักร์ 

187 

020 การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเปน็สื่อ ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้น 
โต๊ะพราน 
คอลีเยาะ สะแลแม 

196 



 
 

 

 
5 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
    

021 การพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นซีเยาะ 
ฟาตีฮะห์ แวนะไล 

207 

022 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใชบ้ันไดทักษะ 4 ขั้นส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ธญาภรณ์  แสงชื่น 

216 

023 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัด
ยะลา 
ปิยวรรณ  อัศวสัย 

223 

025 การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบคุลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัม
หมัด(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียว (Mini Project)แบบ FARUK 
Model ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบา้นบายอ อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 
ไฟซาล   เจ๊ะมูซอ 

232 

026 ผลการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคมที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ และความ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง 
มณีรัตน์  เมืองแก้ว 

242 

027 การสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบด้วยกิจกรรมบูรณาการผา่นการศึกษาบริบทชุมชน 
ขวัญนภา ชนเจริญ 

250 

028 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดนิเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน 
ธดาภรณ์  สมบูรณ ์

257 

029 ผลการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ที่มผีลต่อการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนก าแพงวิทยา 
นัจญม๊ะ ง๊ะสมัน 

265 

030 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเปน็ฐาน  : โรงเรียนบา้นตะโละใส จังหวัดสตูล 
นัจรีย์  หมีนพราน 

277 

   
 



 
 

 

 
6 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 
    

031 การบูรณาการความรู้สูชุ่มชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้
ชุมชนบ้านปนัจอร์ จังหวัดสตลู” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  
มัสลิน  นวลดี 

286 

032 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลทา่แพ จังหวัด
สตูล 
สมฤทัย  เอียดเกิด 

294 

033 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิน่  
เร่ือง อาหารและสารอาหาร 
สันติสุข  บายศรี 

305 

034 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผา่นทักษะการสรา้งสรรค์ผลงานดา้นทัศนศิลป์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา 
ณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ 

316 

035 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) 
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมว่งทวน จังหวัดพัทลุง 
มณีนุช  เมืองแก้ว 

322 

036 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสบื
เสาะหาความรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เร่ือง ซากดึกด าบรรพ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนก าแพงวิทยา  
ศรีวรรณ สุวรรณวงค์ 

331 

037 การสร้างความตระหนักในการจดัการขยะในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การการจัดประสบการณ์ 
ศิวพงษ์  ไชยนาพงษ์ 

337 

038 การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้าน
ปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
สุริฉาย  ไกรเทพ 

342 

039 ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้าน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
ฮาบีบ๊ะ  เหร็บราเย็น 

350 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
    

040 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอน SQ3R โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสโิป จังหวดันราธิวาส 
นัสริน   ยูโซ๊ะ 

361 

041 การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธวิาส 
สุรอยยา หะยีหามะ 

371 

042 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีสอนแบบ
แอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และโรงเรียน 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนบุาลนราธิวาส 
อารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ 

376 

043 การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1- 20 ของนักเรียน
ชั้นอนบุาลปีที่ 3 โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
อจร ีจ ารูญกิจขจร 

386 

044 การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา ภาษา
มลายูถิ่น สาหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยีง่อ 
อาซีเกล มาแล 

395 

045 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใชบ้ัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นทอน 
อารอฟัต  บินมะทา 

405 

046 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง สมบัติของวัสดุ โดยใช้รูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) 
รุสมัยนี ซานา 

414 

047 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารและสมบัติของสารจากการ
ทาขนมดอกจอกโดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
อัสวาน ีดาโอ๊ะ 

424 

048 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 นาเสนอผลงาน เร่ือง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอน
ทางตรง ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
เขาพระ 
ทศพร แสนสุข 

433 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
049 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ 

โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ 
วันนาบิลลา แวอาแซ 

442 

050 การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคลิ โดยใชส้่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
กฤตมุข ยอดสุดเอื้อม 

454 

051 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมลัติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบา้นโคกเมา 
ซัลมาฮ์  เพ็งมุซอ 

462 

052 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน  เรื่อง Sadao local food ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
ปาณิศา  แซ่ตั้ง 

470 

053 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เนน้ความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  โรงเรียนนาทวีวทิยาคม  จงัหวัดสงขลา 
ปารมี  นวลแก้ว 

475 

054 การแก้ปัญหาสุขภาพด้วยนวัตกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจากเรื่อง  “ระบบหายใจและ
ระบบขับถา่ย”  สู่การน าไปใช้ในชุมชน 
ซีส๊ะ  บิลโหด 

484 

055 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใชโ้ครงงานเปน็ฐานการจัดการ
เรียนรู ้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
จุฬาลักษณ์  คงยะฤทธิ ์

493 

056 การส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ของโรงเรียนบ้านควนขัน 
ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
วรรณนิศา  สุวรรณมุณีย์ 

500 

057 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวกและการลบทศนยิม โดยใช้สื่อทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่
สัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 
เดียน่า  หมู่เก็ม 

507 

058 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
เหมือนฝัน  คงคาสวัสดิ์ 
 

516 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

  หน้า 
    

059 การพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนบ้านประกอบ 
โดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โซฟียะห์ อิแอ 

524 

060 การศึกษาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบโครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ โรงเรียนนวมนิทราชทูิศ ทักษิณ 
ภนิตา ทวรัตน์ 

532 

061 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของเด็ก Gen Z โดย
ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการท าโครงงานฐานวจิัย 
สุทธิชา  รักชุม 

539 

062 การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   โดยการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
จุฑาพร  เส้งเอียด 

546 

063 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผัก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม 
โดยใช้ผักแผน่ทอดกรอบ 
นุชนาฏ จันทร์ดี  

554 

064 การศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบนัทึกกจิกรรม“ลูกเหรียงไม่ เด็ก
รุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 
ปรียานุช  ทองชู 

562 

065 การรักษาและสบืสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  
สุชาสินี  จินดาวงศ์ 

570 

066 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียน
วัดเขาป้าเจ้ จังหวัดพัทลุง 
รวิกาญจน์  ลาภจินดา 

580 

067 การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  เพื่อสืบสานภูมปิัญญา
ท้องถิ่นสร้างสายใยความสัมพนัธ์กับชุมชน 
สุธาสินี   อ าภัยฤทธิ์ 

587 

068 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพืน้บา้นเปน็สื่อ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 
วรวีร์   คชภักดี 

592 
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069 สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสตรี
พัทลุง 
นุชรินทร์  อินทรสมบัติ 
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11 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ห้องที่ 1 ห้องจุติ A 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ประเด็น “องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 
 

1. อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
2. อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร 
3. อาจารย์จงกล บัวแก้ว / อาจารย์ ดร.รัชดา  เชาวน์เสฎฐกลุ 
 

ที ่    รหสั ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 
1. 014 สุลาลักษ์ เจ๊ะแม ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและ

การบูรณาการ ทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 

2. 025 ไฟซาล   เจ๊ะมูซอ การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
โครงงานหน้าเดียว (Mini Project)แบบ FARUK Model ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านบายอ อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

3. 030 นัจรีย์  หมีนพราน การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน : โรงเรียนบ้าน
ตะโละใส จังหวัดสตูล 

4. 031 มัสลิน  นวลดี การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านปันจอร์  

5. 037 ศิวพงษ์  ไชยนาพงษ์ การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การการจัด
ประสบการณ์ 

6. 061 สุทธิชา  รักชุม การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
ของเด็ก Gen Z โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
7. 062 จุฑาพร  เส้งเอียด การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบบรูณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
 



 
 

 

 
12 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ที ่    รหสั ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
8. 063 นุชนาฏ จันทร์ดี                                                                                 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผัก ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดยใช้ผักแผ่นทอดกรอบ 
9. 064 ปรียานุช  ทองชู การศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม

“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 
10. 065 สุชาสินี  จินดาวงศ์ การรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 

4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
13 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ห้องที่ 2 ห้องจุติ B 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ประเด็น “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลง 
                                           ในสังคมพหุวัฒนธรรม” 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ  
2. อาจารย์ ดร.วรินธร   เบญจศรี 
3. อาจารย์ ดร.สุภาพร  จันทรคีรี  

 

ที่     รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 
1. 005 นอรีนา  ยาลา การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดี

เมืองสาย” เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. 011 ศิริวรรณ มาลยารมย์ การออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะ
เห โดยผ่านกระบวนการเรียนแบบ Active Learning จาก
การส ารวจตลาดในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

3. 028 ธดาภรณ์  สมบูรณ์ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตร
อินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน 

4. 039 ฮาบีบ๊ะ  เหร็บราเย็น ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 

5. 050 กฤตมุข ยอดสุดเอ้ือม การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือก
ผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

6. 051 ซัลมาฮ์  เพ็งมุซอ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกเมา 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
7. 054 ซีส๊ะ  บิลโหด การแก้ปัญหาสุขภาพด้วยนวัตกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

จากเรื่อง “ระบบหายใจและระบบขับถ่าย” สู่การน าไปใช้ใน
ชุมชน 

8. 056 วรรณนิศา  สุวรรณมุณีย์ การส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

9. 059 โซฟียะห์ อิแอ การพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านประกอบ โดยวิธีการจักสานตาม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



 
 

 

 
14 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ที่     รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
10. 060  ภนิตา ทวรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน
ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

11. 067 สุธาสินี   อ าภัยฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์  เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสายใย
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
15 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ห้องที่ 3 ห้องหาดใหญ่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง :  ประเด็น “ความหลากหลายของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ 

  โรงเรียนและชุมชน” 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
2. อาจารย์ ดร.พิทักษ์   ทิพย์วารี 
3. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ  พินลา 

 

ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 

        1. 006 มาเรียณี  ดือเระ การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

2. 009 ปนัดดา   มีนา การพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาไทยของเด็กระดับชั้น
ปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้านท่าด่าน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ชุดท้องถิ่นของหนู 

3. 010 อรรถพร  เพชรสงค์ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน ริงกิต
มาเลเซีย – บาทไทย ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดย
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

4. 013  ซากีนา เต๊ะมาลอ การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพ้ืนบ้าน เพ่ือเพ่ิมความสนใจในการเรียน
รายวิชาพลศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนบ้านซรายอ 

5. 015 ฟาตีมา มาดอรี การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2  

6. 018 อาบีด๊ะ มาหิเละ 
 

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
ตะโละสดาร์ 

7. 027 ขวัญนภา ชนเจริญ การสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่าน
การศึกษาบริบทชุมชน 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
8. 019 ปานศักดิ์ ธรรมจักร์ การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย

ใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดค า 
9. 029 นัจญม๊ะ ง๊ะสมัน ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและ

เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ก าแพงวิทยา 



 
 

 

 
16 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
10. 034 ณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนระโนด
วิทยา จังหวัดสงขลา 

11. 043  อจรี จ ารูญกิจขจร การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู     
อารบิก  1- 20 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการใช้ชุด
กิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 

12. 068 วรวีร์   คชภักดี การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดย
ใช้นิทานพ้ืนบ้านเป็นสื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านใส
อ้อย 
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ห้องที่ 4 ห้องเกาะยอ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ประเด็น “การบูรณาการภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการเรียนรู้ 
 ในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

 

 1. อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ 
 3. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์   ทองมาก 
 

ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 
1. 003 อดุลย์  สาอะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการน าเสนอด้วย 

Google Presentation ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  

2. 004 กษมา  มะเซ็ง การจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง – 
พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 

3. 016 อามีนะห์  ยีเด็ง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้บทอ่าน
นิทานพื้นบ้านเรื่อง ตากใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านปูยู จังหวัดนราธวิาส 

4. 017  มูยีบะฮ์ อูมา การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ
ของคนในชุมชน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ 

5. 020  คอลีเยาะ สะแลแม การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่น
เป็นสื่อ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน 
โต๊ะพราน 

6. 040  นัสริน   ยูโซ๊ะ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอน SQ3R 
โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส 

วันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
7. 041  สุรอยยา หะยีหามะ การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดล าภู จังหวัด
นราธิวาส 

8. 045 อารอฟัต  บินมะทา  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตร
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านทอน 
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ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
9. 048  ทศพร แสนสุข การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นาเสนอผลงาน 
เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านเขาพระ 

10. 052 ปาณิศา  แซ่ตั้ง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน  เรื่อง Sadao local food 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเดา “ขรรค์
ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 

11. 058 เหมือนฝัน  คงคาสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันสารทเดือนสิบ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

12. 069 นุชรินทร์  อินทรสมบัติ สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 
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ห้องที่ 5 ห้องล็อบบี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ประเด็น “ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียนของนักเรียน” 
 

1. อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
2. อาจารย์ ดร.วิภาดา   พินลา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช 

 

    ที่     รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 
1. 001 รุสลัน  ดือเระ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ 

และการหารเศษส่วน โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ จังหวัดปัตตานี 

2. 007 นาอีหม๊ะ  กาเจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
(Six Thinking Hats) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

3. 008 สุไฮยาตี  ประเปะ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
อินทนิล 

4. 021 ฟาตีฮะห์ แวนะไล การพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน 
ซีเยาะ 

5. 022 ธญาภรณ์ แสงชื่น การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ    
4 ขั้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

6. 023 ปิยวรรณ อัศวสัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา   
โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
7. 046 รุสมัยนี ซานา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง สมบัติของวัสดุ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

8. 026 มณีรัตน์  เมืองแก้ว ผลการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ และความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง 



 
 

 

 
20 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

    ที่     รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
9. 033 สันติสุข  บายศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง อาหารและ
สารอาหาร 

10. 036 ศรีวรรณ สุวรรณวงค์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ก าแพงวิทยา  

11. 047  อัสวานี ดาโอ๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและ
สมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอกโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

12. 053 ปารมี  นวลแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดรายงานแบบ
บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่
เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 
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ห้องที่ 6 ห้องเจียรนัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ประเด็น “การสร้างสมรรถนะของนักเรียนในสังคมการเรียนรู้ตลอด 

   ชีวิต” 
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค์ 
2. อาจารย์ ดร. ธนิยา   เยาด า 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะอาด  อาแซ/รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 

 

ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -17.30 น. 
1. 002 วัชโลบล  แวงวรรณ ผลของการใช้ชุดกล่องงานในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่

มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
ห้อง 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 

2. 012  สาลีนี เจ๊ะมิ การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 

3. 024 ไซน๊ะ   แกซิ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการวาด
ภาพ 

4. 032 สมฤทัย  เอียดเกิด ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่า
แพ จังหวัดสตูล 

5. 035 มณีนุช  เมืองแก้ว ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วง
ทวน จังหวัดพัทลุง  

6. 038 สุริฉาย  ไกรเทพ การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
7. 042  อารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับ

การค้าขาย โดยใช้วิธีสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active 
learning) และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และโรงเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 
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ที ่    รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง 
8. 044  อาซีเกล มาแล การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและ

การเขียนสะกดค า ภาษามลายูถิ่น สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านยี่งอ 

9. 049  วันนาบิลลา แวอาแซ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ 

10. 055 จุฬาลักษณ์   คงยะฤทธิ์ ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้
โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

11. 057 เดียน่า  หมู่เก็ม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้สื่อ
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนโรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

12. 066 รวิกาญจน์  ลาภจินดา ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรม
การสอนแบบโครงงาน ของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาป้า
เจ้ จังหวัดพัทลุง 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน  
โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ จังหวัดปัตตานี 
The Study of Mathematical Learning Achievement in Multiplication and 
Division Fraction Using Fractional Instruction Media for grade 5 Students  

in Bankubangbadok Schools, Pattani Province. 
 
ผู้วิจัย รุสลัน   ดือเระ1                  Ruslan   Duereh1  
         rus.my756@gmail.com 

อลิสรา   ชมชื่น2       Alisara   Chomchuen2 

 บุญสนอง  วิเศษสาธร2      Boonsanong  Wisetsathon2 

 รัชดา  เชาวน์เสฏฐกุล2      Rachada   Chaovasetthakul2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ และการหาร

เศษส่วนโดยใช้สื่อการสอน  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรียน เรื่อง การคูณ  และการหารเศษส่วน  
โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ  จังหวัด
ปัตตานี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อ
การสอนเศษส่วน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.75  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.80 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และขนาด
อิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนหลงัการใช้สื่อการสอนเศษสว่นอยู่ในระดับดีเย่ียม คิด
เป็นร้อยละ 64.87  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
การใช้สื่อการสอนเศษส่วน  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.77 เป็นขนาดอิทธพิลปานกลาง  

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เศษส่วน, สื่อการสอนเศษส่วน 
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Abstract 
The objective of this research were 1) to examine after mathematical learning 

achievement of Multiplication and Division Fraction using Fractional Instruction Media and  2) to 
find the differences between learning achievements of Multiplication and Division Fraction 
before and after using Fractional Instruction Media. The target population was 37 
Bamkubangbadok students from grade 5 in the second semester of 2018 academic year. The 
instruments used in this study were 1) Fractional Instruction Media 2) Training skill game 3) An 
achievement on Multiplication and Division Fraction  for  grade 5 student in 20 items of four-
choice test with difficulty value at 0.40 – 0.75 and discrimination value at 0.40 – 0.80 reliability 
value of entire test at 0.81. The researcher analyzed the data using Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation and Effect Size statistics. The research found that learning 
achievement of students after using Fractional Instruction Media got a very good level by 64.87 
percent. And learning achievement of students after using Fractional Instruction Media were 
higher score than before using Fractional Instruction Media, An Effect Size of 0.77 (Medium Effect 
Size)  
 

Keywords : Learning achievement, Fraction, Fraction Instruction Media. 
 

บทน า 
วิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากส าหรับการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ  และบทบาทที่ส าคัญ

ของวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะสามารถน าไปสู่การสร้างให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบมีแบบแผน  
มีความรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล และวิชาคณิตศาสตร์สามารถช่วยในการคาดคะเนของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ว่ามี
โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณน์ั้นมากหรือน้อย  ช่วยในการคิดแก้ปัญหาตลอดจนการตัดสินใจ  และน าไปประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี  และศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ อีก
มากมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับน าไปใช้ ในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร
การสืบเสาะเลือกสรรสารสนเทศ  การตั้งข้อสันนิษฐาน  การให้เหตุผล  การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆในการแก้ปัญหา  
(สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2554).   
 สิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คือรูปแบบที่ใช้ในการสอน  สื่อการสอน  หรือ
เทคนิคที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา แต่ปัจจุบันผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร  คณิตศาสตร์ยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนวิชาการอื่น ๆ  แต่การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จ  ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษาของไทย 
พบกับปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามาตลอด  และมีแนวโน้มตกต่ าเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิชาคณิตศาสตร์  ในระยะเวลา  30  ปี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถสอบผ่านการทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับชาติ  ได้ถึงร้อยละ  50  (รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ,์ 2553) 
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สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสือ่วัสดุ  เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจไดง่้าย  อีกทั้งยังสามารถ
ประหยัดเวลาในการเรียนรู้  ซึ่งในการสอนเรื่องเศษส่วนโดยทั่วไปครูผู้สอนมักจะสอนโดยการวาดภาพบนกระดาน  
ซึ่งในการวาดภาพแต่ละภาพและอธิบายส่วนต่าง ๆ  ได้นั้น   ต้องใช้เวลามากพอสมควร  แต่ถ้าน าสื่อมาใช้ในการ
สอนจะช่วยประหยัดเวลา  โดยเวลาที่เหลือครูผู้สอนอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริม
ความรู้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย จากการสอบถามเพื่อนครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน นักเรียนมีความสับสน ไม่เห็นภาพ และไม่สามารถอธิบายได้ ท าให้ไม่
เข้าใจเนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนได้ 

จากเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยจึงคิดนวัตกรรมสื่อการสอนเศษส่วน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เรื่อง
การคูณ  และการหารเศษส่วน  ซึ่งสื่อเศษส่วนสามารถสร้างเองได้ง่าย  ประหยัดงบประมาณ  เหมาะส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนกับนักเรียนทุกพื้นที่  และสามารถใช้ได้ทั้งการคูณและการหาร  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ และการหารเศษส่วน  โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้สื่อการสอน
เศษส่วน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน โดย
ใช้ส่ือการสอนเศษส่วน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  นักเรียนจากโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ  จังหวัดปัตตานี  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา  2561  

ทั้งหมด  2  ห้องเรียน  จ านวน   37  คน   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  สื่อการสอนเศษส่วน  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วน  โดยนักเรียน

ใช้สื่อเป็นรายบุคคลและมีแบบบันทึกประกอบการใช้สื่อ  ซึ่งสื่อเศษส่วนจะใช้แสดงการคูณ และการหารเศษส่วนได้  
ตัวอย่างสื่อเศษส่วนแสดงได้ดังรูป 

  

การคูณเศษส่วน  เช่น     
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ภาพที่ 1 การคูณเศษส่วน 
 

การคูณ ตวัตั้งแบ่งส่วนในแนวตั้งแล้วแรเงาเศษตามที่โจทย์ก าหนด  ตัวคูณแบ่งส่วนในแนวนอนแล้ว      
แรเงาตามที่โจทย์ก าหนด  

การหาผลคูณ ตัวเศษของผลคูณได้มาจากช่องตารางที่แรเงาซ้อนกัน และตัวส่วนของผลคูณได้มาจาก 
ช่องตารางทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 2  เกมฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณเศษส่วน 
 

เกมฝึกทักษะ จะใช้ในการเพิ่มความเข้าใจบทเรียน โดยให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์การคูณเศษส่วน  
แล้วเลือกจับคู่กับค าตอบท่ีถูกต้อง  

การหารเศษส่วน เช่น     

 

             
                                            

ภาพที่ 3 การหารเศษส่วน 
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การหาร ตัวตั้งแบ่งส่วนในแนวตั้งแล้วแรเงาเศษตามที่โจทย์ก าหนด  ตัวหารแบ่งส่วนในแนวนอนแล้วแร 
เงาตามที่โจทย์ก าหนด  

การหาผลหาร  ตัวเศษของผลหารได้มาจากช่องตารางที่แรเงาในแนวตั้ง และตัวส่วนของผลหารได้มา 
จากช่องตารางที่แรเงาในแนวนอน  

 
 

 
 

ภาพที่ 4 เกมฝึกทักษะ  เรื่อง  การหารเศษส่วน 
 

เกมฝึกทักษะ จะใช้ในการเพิ่มความเข้าใจบทเรียน โดยให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์การหารเศษส่วน  
แล้วเลือกจับคู่กับค าตอบท่ีถูกต้อง  
 
 

       
 

ภาพที่ 5 เกมฝึกทักษะ  เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน 
 

เกมฝึกทักษะ จะใช้ในการเพิ่มความเข้าใจบทเรียน โดยให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณ  
และการหารเศษส่วน แล้วเลือกจับคู่กับค าตอบท่ีถูกต้อง  
 

2. แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วน  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) คะแนนประเมินเท่ากับ 4.67 
หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด สามารถน าไปใช้ได้ มีจ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ทบทวนความหมายของเศษส่วน การบวก และการลบของ
เศษส่วน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3  เรื่อง การคูณของเศษส่วน โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน และเกม
ฝึกทักษะการคูณของเศษส่วน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-5  เรื่อง การหารของเศษส่วน โดยใช้สื่อการสอนเศษส่วน และเกม
ฝึกทักษะการหารของเศษส่วน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6-7  เรื่อง โจทย์ปัญหาการคณู และการหารของเศษส่วน โดยใช้เกม
ฝึกทักษะโจทย์ปญัหา 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ  ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ตามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.75  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.80 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.81 

เกณฑ์การประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
80-100 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
70-79 คะแนน หมายถึง ด ี
60-69 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
50-59 คะแนน หมายถึง ผ่าน 
0-49 คะแนน หมายถึง ไม่ผา่น 

    
(ท่ีมา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ,2553) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกผลเพื่อค านวณหาค่าทางสถิติต่อไป  

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดการเรียนรู้แผนละ 50  นาที 

3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วนเป็นรายบุคคล เรื่อง การคูณ และ
การหารเศษส่วน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกผลเพื่อค านวณหาค่าทาง
สถิติต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เป็นรายข้ อของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วน 

2.  หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และขนาดอิทธิพล ของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง  การคูณ และการหารเศษส่วน  ท้ังก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน 
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Cohen (ที่มา : Lee A. Becker,2000)ได้ก าหนดความหมายของขนาดอิทธิพลไว้ ดังนี้  
  d  =  0.0 – 0.2 หมายถึง  ขนาดอิทธิพลเล็ก (Small Effect Size) 
  d  =  0.3 – 0.7 หมายถึง  ขนาดอิทธิพลปานกลาง (Medium Effect Size) 

d  =  0.8 – 2.0 หมายถึง  ขนาดอิทธิพลใหญ่ (Large Effect Size) 
3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิสอบก่อน - หลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  การแจกแจงความถี่  และร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อ     
การสอนเศษส่วนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผลการเรียน ความถี่ ร้อยละ 

80-100 ดีเยี่ยม 24 64.87 
70-79 ด ี 12 32.43 
60-69 พอใช้ 1 2.70 
50-59 ผ่าน 0 0 
0-49 ไม่ผา่น 0 0 

รวม 37 100 
 

จากตาราง การแจกแจงความถี่  และร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการ
ใช้สื่อการสอนเศษส่วนพบว่า หลังการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเศษส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ 0 - 49 ระดับไม่ผ่าน การแจกแจงความถี่ 0  คิดเป็นร้อยละ 0 ผลสัมฤทธ์ิ 50 - 59 ระดับผ่าน   การแจก
แจงความถี่ 0  คิดเป็นร้อยละ 0 ผลสัมฤทธิ์ 60 - 69 ระดับพอใช้ การแจกแจงความถี่ 1 คิดเป็นร้อยละ 2.70  
ผลสัมฤทธิ์ 70 - 79 ระดับดี การแจกแจงความถี่ 12  คิดเป็นร้อยละ 32.43 และผลสัมฤทธ์ิ 80 - 100 ระดับดีเยี่ยม 
การแจกความถี่ 24 คิดเป็นร้อยละ 64.87 

 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน
เศษส่วนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน 

 
ห้อง การทดสอบ     N   d 

  1 
ก่อนการใช้สื่อการเศษส่วน     18 60.00 12.25 

0.74 
หลังการใช้สื่อการเศษส่วน     18 83.33 8.75 

  2 
ก่อนการใช้สื่อการเศษส่วน     19 51.05 10.80 

0.82 
หลังการใช้สื่อการเศษส่วน     19 78.95 8.91 

 รวม 
ก่อนการใช้สื่อการเศษส่วน     37 55.41 11.92 

0.77 
หลังการใช้สื่อการเศษส่วน     37 81.08 8.99 
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จากตาราง  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน  = 81.08 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้สื่อการ

สอนเศษส่วน  = 55.41 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.77 เป็นขนาดอิทธิพลปานกลาง (Medium Effect Size) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วนอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
64.87 

2. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนการใช้สื่อการสอนเศษส่วน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.77 เป็นขนาดอิทธิพลปานกลาง (Medium Effect 
Size) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วนอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 

64.87  ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการคูณ  และการหารเศษส่วน หลังการใช้สื่อการสอน เศษส่วนสูง
กว่าก่อนการใช้สื่อน้ันเป็นผลเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  7  แผนท่ีใช้ควบคู่กับสื่อการสอนเศษส่วนที่
เขียนโดยผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  ก่อนการสอนผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบเรื่อง การคูณ  และการหารเศษส่วนเพื่อทดสอบความรู้ เบื้องต้น  หลังจากนั้น จึงท าการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างสื่อการสอนเศษส่วน  และเกมฝึกทักษะ  ประกอบการสอน
น ามาให้นักเรียนจับต้อง  เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  ร่วมกับการสั งเกต  ส ารวจ  ซักถาม  จนกระทั้ง
สามารถค้นพบและสรุปความคิดรวบยอดได้ดว้ยตนเอง  ท าให้ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดรูปแบบ
การสอน  เรื่อง  การคูณ  และการหารเศษส่วนเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในช้ันเรียนอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะต้องสอนให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงโดยเริ่มจากการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมพัฒนาไปสู่ระดับของการใช้ภาพเป็นสื่อในการมองเห็น  
และระดับการสร้างความสัมพันธ์และใช้สัญลักษณ์   ซึ่งเป็นระดับท่ีผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เห็นใน
ระดับที่สอง  หรือสิ่งท่ีสัมผัสในระดับที่หนึ่งได้ (พรรณี ชูทัย เจนจิต,2550)   

2. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้สื่อการสอนเศษส่วน  = 81.08 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนการใช้สื่อการสอนเศษส่วน  = 55.41 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.77 เป็นขนาดอิทธิพลปานกลาง 

(Medium Effect Size) ซึ่งผลการวิจัยถือว่าสามารถท าให้เกิดผลการทดลองในระดับสูงได้ เนื่องจากงานวิจัยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็น Medium Effect Size ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 28 คนก็ได้  ทั้งนี้การน าสื่อการสอนเศษส่วนเข้า
มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในเรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน  ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ตั้งใจที่จะเรียนรู้  อีกทั้งยังช่วยให้
นักเรียนเห็นภาพของการคูณ และการหารเศษส่วนได้ชัดเจนมากขึ้น  ท้ังนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไปพร้อม ๆ กับการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถแสดงวิธีการหาผลคูณ  และผลหารของเศษส่วนได้  จึง
ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ และการหารเศษส่วน  หลังการใช้สื่อเศษส่วนสูงกว่าก่อน
การใช้สื่อเศษส่วน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบ 5E เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (สะรียา  สะและหมัด,2555)  และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการเลื่อนกราฟพาราโบลา โดยใช้สื่อกราฟเลื่อน  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อกราฟเลื่อนในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเลื่อนกราฟพาราโบลา สูงกว่าก่อนการใช้ สื่อกราฟเลื่อนที่ระดับนัยส าคัญ .05 (รุสลัน  
ดือเระ,2560)  และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการ
สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียน  ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5Es) โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างชัดเจน มองเห็นเป็นรูปธรรม ได้ท างาน  และเรียนเป็นกลุ่ม เกิดความสนุกสนานท่ีได้
ลงมือปฏิบัติ (สุภา พิลาหา, 2555)   
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผู้ที่จะน าสื่อการสอนเศษส่วนไปใช้ควรให้ความส าคัญต่อการใช้อย่างจริงจัง โดยสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนตลอดจนให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักเรียนตลอดเวลาในการเรียนการสอน 
2.  ควรศึกษาการใช้สื่อการสอนเศษส่วนท าให้นักเรียนในระดับต่างๆ คือ เก่ง  ปานกลาง อ่อน มีผล

ความก้าวหน้าต่างกันหรือไม่ และนักเรียนระดับใดมีผลความก้าวหน้าสูงที่สุด 
3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนที่ใช้สื่อการสอนเศษส่วนกับการสอนแบบปกติว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใดสูงกว่ากัน เพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนต่อไป 
4.  ควรศึกษาการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเศษส่วนกับเนื้อหาอ่ืน ในระดับชั้นอื่นๆ ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
5.  ควรศึกษาการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเศษส่วนในเรื่อง การบวก และการลบเศษส่วนต่อไป 
6.  ควรออกแบบสื่อการสอนเศษส่วนด้วยโปรแกรม GSP เพื่อสะดวกใช้ในการสอน 
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ผลของการใช้ชุดกล่องงานในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

ห้อง 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
The effect of using a set of work boxes to develop small muscle skills                     

that affect the coordination between eyes and hands for children with physical 
defects or movement or health room 1/5 Special Education Center Pattani 

Province 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุด
กล่องงาน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ท่ีมีผลต่อการประสานสมัพันธ์ระหว่างตากับ
มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องงาน   
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ห้องเรียนเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกาย 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2561  เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จากนักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และได้คะแนนความสามารถ ระดับ 2 จาก
แบบประเมินความสามารถพื้นฐานส าหรับเด็กอายุ 0 – 6 ปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดสื่อกล่องงาน จ านวน 1 กล่องงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 1) กิจกรรมปั้น 
คลึง ดึง เล่น 2) กิจกรรมวาดเส้นด้วยนิ้วมือ 3) กิจกรรมเลียนแบบเส้นพื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กล่องงาน จ านวน 3 แผน และแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  แบบการวิจัยในการทดลองครั้งนี้เป็นแบบวิจัย
เชิงทดลอง ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีรับการการเรียนโดยใช้ชุดกล่องงานมีระดับคะแนนความสามารถ ก่อนการ
ใช้ชุดกล่องงาน อยู่ในระดับ 1 ซึ่งเป็นความสามารถที่ท าได้โดยท าได้โดยผู้อื่นพาท า และมีระดับคะแนน
ความสามารถหลังการใช้ชุดกล่องงานสูงขึ้น อยู่ในระดับ 4 เป็นความสามารถท่ีท าได้ด้วยตนเอง 
 

ค าส าคัญ : กล้ามเนื้อมดัเล็ก,ชุดกล่องงาน,บกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

Abstract 

 The purpose of this research is to develop small muscle muscles that affect 
the coordination between eyes and hands. Of students with physical disabilities Or movement 
or health using a set of work boxes And to compare the ability to use small muscles that affect 
the coordination between the eyes and hands of students with physical disabilities Or  

 
 

1ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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movement or health before and after using the box set Sample group is Students with physical 
disabilities Or movement or health preparation class Physical readiness 1/5 in special education 
Pattani province, academic year 2018, choose a specific type From students with impairments in 
small muscle skills And the ability score of level 2 from the basic competency assessment 
model for children aged 0 - 6 years of special education centers 1 person in Pattani province. 
Tools used include 3 sets of media boxes, work boxes, consisting of activities 1) Activities to 
draw, play, 2) Activities, drawing lines with fingers 3) Actions imitate basic lines Learning 
management plan using 3 work box sets and small muscle skills assessment form the research 
model in this experiment is an experimental research. The researcher will conduct a trial of One 
Group Pretest-Posttest Design. 

The research found that Students who received the study using the job box set had the 
ability score first. The use of the set of boxes is at level 1 , which is the ability that can be 
achieved by others. And have a higher ability level after using the job box set at level 4 is the 
ability that can be done manually 
Keywords : small muscle, box set, physical defects or movement or health 
 

 

บทน า 
 สภาพของการจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นการจดัการศกึษาที่เท่าเทียมกัน ระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ และเด็กปกติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนที่
มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสนองเจตนารมณ์ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ในมาตรา 10 วรรคสองและสาม คือ “การจัดการ
ศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ
มีร่างการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นพิเศษ / การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” (ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 2548 : 12) 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพบางคนอาจไม่มีข้อจ ากัดในการเรียนรู้หรือท ากิจกรรม 
ในขณะที่เด็กที่มีความบกพร่องดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนจ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์และความช่วยเหลือ
ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างใกล้ชิด ปัญหาทางด้านร่างกายสามารถขัดขวางความสามารถในการเคลื่อนไหว 
ความสัมพันธ์ในการท างานของอวัยวะ ความแข็งแรง การสื่อสาร หรือความสามารถในการเรียนรู้ จนถึงระดับที่เด็ก
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพราะฉะนั้นการศึกษาพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการช่วยเหลือเด็ก ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่ เป็นโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) โดยทั่วไปจะมีพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กบกพร่อง รวมถึงมีปัญหาในการพูดและการสื่อสารร่วมด้วย ในขณะที่เด็กบางคนอาจมี
ความบกพร่องทางร่างกายอย่างรุนแรง ซึ่งน าไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา รวมไปถึงความพิการซ้ าซ้อนอื่น ๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย หรือเด็กบางคน แม้จะมีความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพ แต่ก็มีระดับสติปัญญาตามเกณฑ์หรืออาจถึงระดับสูง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเข้าเรียนร่วมกับ
เด็กปกติได้ 

กล่องงาน (Task Boxes) คือการจัดกิจกรรมส าหรับที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่ งสามารถ              
น ามาปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละประเภทได้ ภายในกล่องงาน ประกอบไปด้วย
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์งานได้ด้วยตนเองกล่องงานจัดท าขึ้นเพื่อลดการใช้ค าสั่งกับเด็ก 
และให้เด็กได้เรียนรู้จากง่ายไปหายาก รวมไปถึงกล่องงานคือกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัสวัตถุ 
การมอง และการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบวัตถุเพื่อท ากิจกรรม ซึ่งกล่องงานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นเป็นการจัดท า
กิจกรรมที่จะน ามาพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพให้ดีขึ้น  

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หาทางแก้ไขและได้คิดท าการพัฒนานวัตกรรมกล่องงานเพื่อพัฒนา
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางด้าน
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งจะท าให้เด็กเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากระดับง่าย ไปหายาก เกิด
ความเข้าใจในสิ่งที่ตามความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนท่ีจะใช้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพได้ดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุดกล่องงาน 

2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์                     
ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพก่อนและหลัง              
การใช้ชุดกล่องงาน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ห้องเรียนเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2561 เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
จากนักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และได้คะแนนความสามารถ ระดับ 2 จากแบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 คน  

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ได้รับใบรับรองแพทย์และจดทะเบียนคนพิการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
 2. ขออนุญาตผู้ปกครอง เพื่อน าแบบประเมินความสามารถพื้นฐานไปใช้ในการประเมินทักษะ 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 3. น าแบบประเมินความสามารถพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี ไปใช้ประเมิน
ความสามารถในทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก พบว่านักเรียนไม่ผ่านทักษะด้านความสามารถการประสานสัมพันธ์          
ระหว่างตากับมือ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดสื่อกล่องงาน จ านวน 3 กล่องงาน ประกอบไปด้วย 
   กิจกรรมที่ 1 ปั้น คลึง ดึง เล่น 
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   กิจกรรมที่ 2 วาดเส้นด้วยนิ้วมือ 
   กิจกรรมที่ 3 ลากเส้นพ้ืนฐาน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกล่องงาน 
 3. แบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
การสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ชุดกล่องงาน 

    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ ศึกษาคู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม  ตาม
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าชุดกล่องงานการวิเคราะห์งาน 
    1.2 ออกแบบและจัดท าชุดสื่อกล่องงานเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก จ านวน 3 กล่องงาน  โดยการ
วิเคราะห์งานหรือกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ซึ่งแบ่งเป็น 3 กล่อง ดังนี้  
  1) กิจกรรมปั้น คลึง ดึง เล่น  
  2) กิจกรรมวาดด้วยนิ้วมือ                     
  3) กิจกรรมลากเส้นพ้ืนฐาน          
 1.3 น าชุดกล่องงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อความสามารถการ                 
ประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและคู่มือการใช้ทั้ง 3 ช้ิน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านทักษะ ในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และนักสหวิชาชีพ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้ว
น ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง เท่ากับ 0.6 แสดงว่าชุดกล่องงาน สอดคล้อง
ของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.4 ปรับปรุงชุดกล่องงานท้ัง 3 ช้ินงาน ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.5 น าชุดกล่องงานและคู่มือการใช้กิจกรรม ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพท่ีมีความสามารถในระดับเดียวกัน  
 1.6 น าชุดกล่องงาน ที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้ว ไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย          
ในการศึกษา 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

  2.1 ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร                   
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
  2.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์               
ระหว่างตากับมือโดยใช้ชุดกล่องงานโดยวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมจากง่ายไปหายากและบอกวิธีปฏิบัติเป็นล าดับ
เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการประเมินผล 
  2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์               
ระหว่างตากับมือโดยใช้ชุดกล่องงานทั้ง 3 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก และนักสหวิชาชีพ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน ามาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.5 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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  2.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือโดยใช้ชุดกล่องงานท้ัง 3 แผน ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์              
ระหว่างตากับมือโดยใช้ชุดกล่องงานท้ัง 3 แผน ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน                 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อความชัดเจนของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการฝกึทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีมีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
โดยใช้ชุดกล่องงาน ที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้ว ไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

 3. แบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
  3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ คือ เอกสารแบบประเมินความสามารถพื้นฐานในคู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี และเอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
  3.2 ออกแบบและสร้างแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน
ความสามารถของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือโดยการสร้างแบบประเมิน
ได้เลือกรายการประเมิน 2 รายการประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 2) แบบประเมินผลการ
เรียนรู้  หลังการใช้ชุดกล่องงานส าหรับประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้เกณฑ์ระดับ
ความสามารถอ้างอิงจาก แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานในคู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม                       
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี  
  3.3 น าแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกล่องงาน               
ส าหรับประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมาให้ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์                
ด้านทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และนักสหวิชาชีพ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แล้วน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.55 แสดงแบบ
ประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสอดคล้องวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  3.4 ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.5 น าแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและ แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกล่องงาน                
ส าหรับประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง
ใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน                  
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  3.6 น าแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและ แบบประเมินผลการเรียนรู้หลั งการใช้ชุดกล่องงาน
ส าหรับประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไปจัดท าเป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 เก็บคะแนนจากการทดสอบก่อนการสอนด้วยแบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วบันทึกคะแนน   
เป็นรายบุคคล 
  4.2 เก็บคะแนนจากการทดสอบระหว่างการสอนแต่ละสัปดาห์ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกล่อง
งานแล้วบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล 
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  4.3 เก็บคะแนนจากการทดสอบหลังการสอนด้วยแบบประเมินผลทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วบันทึก
คะแนนเป็นรายบุคคล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  5.1 ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีมีผลต่อการการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียน               
ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุดกล่องงาน ด้วยกราฟเส้นตรง 
  5.2 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ             
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพก่อน และหลังการใช้ชุดกล่องงาน             
ด้วยแผนภูมิแท่ง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แบบแผนการทดลอง 
      แบบการวิจัยในการทดลองครั ้งนี ้เป็นแบบวิจัยเชิงทดลอง ผู ้วิจัยจะด าเนินการทดลองแบบ              

One Group Pretest-Posttest Design ดังนี้ 
 

E  T1  X  T2 
 
 เมื่อ  

  E แทน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่ก าลังรับบริการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 

  T1 แทน การประเมินความสามารถทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการใช้ชุดสื่อกล่องงาน 
  X แทน การสอนโดยใช้ชุดสื่อกล่องงาน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) กิจกรรมปั้น คลึง ดึง เล่น 2) 

กิจกรรมวาดด้วยนิ้วมือ 3) กิจกรรมลากเส้นพื้นฐาน 
  T2 แทน การประเมินความสามารถกล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการใช้ชุดสื่อกล่องงาน  

ผลการวิจัย 

 1. การสอนโดยใช้ชุดกล่องงานที่ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  1) กิจกรรม ปั้น คลึง ดึงเล่น 2) กิจกรรม   
วาดเส้นด้วยนิ้วมือ 3) กิจกรรมลากเส้นพ้ืนฐาน มีผลท าให้การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ             
สูงขึ้นจากคะแนนรายบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละกิจกรรม 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่าง           
ตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้                         
ชุดกล่องงาน จ านวน 1 คน พบว่ามีคะแนน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกล่องงาน เห็นได้จากระดับ            
คะแนนความสามารถก่อนการใช้ชุดกล่องงาน อยู่ในระดับ 1 ซึ่งเป็นความสามารถที่ท าได้โดยท าได้โดยผู้อื่นพาท า 
และมีระดับคะแนนความสามารถหลังการใช้ชุดกล่องงานสูงขึ้น อยู่ในระดับ 4 เป็นความสามารถท่ีท าได้ด้วยตนเอง 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่องผลของการใช้ชุดกล่องงานในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้ อมัด เล็กที่ มี ผลต่อ                     
การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว                    
หรือสุขภาพ ห้อง 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์                   
ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ชุด
กล่องงาน จ านวน 1 คน พบว่ามีคะแนน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกล่องงาน เห็นได้จากระดับคะแนน
ความสามารถก่อนการใช้ชุดกล่องงาน อยู่ในระดับ 1 ซึ่งเป็นความสามารถที่ท าได้โดยท าได้โดยผู้อื่นพาท า                
และมีระดับคะแนนความสามารถหลังการใช้ชุดกล่องงานสูงขึ้น อยู่ในระดับ 4 เป็นความสามารถท่ีท าได้ด้วยตนเอง 

ตาราง 1 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์                  
ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ 
ชุดกล่องงาน จ านวน 1 คน 

การประเมิน 
รายการ/เกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ กิจกรรม 
ปั้น คลึง ดึง เล่น 

กิจกรรม  
วาดด้วยนิ้วมือ 

กิจกรรม 
เลียนแบบการลากเสน้ 

ประเมินก่อนเรียน
(pre-test) 

1 1 1  

ประเมินหลังเรียน 
(Pos-test) 

4 4 4  

จากตารางที่  1 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผล                   
ต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อ นไหว               
หรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องงาน จ านวน 1 คน พบว่ากิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปั้น คลึง ดึง เล่น มีคะแนน
ก่อนการทสอบ 1 คะแนน หลังเรียน 4 คะแนน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวาดด้วย นิ้วมือ มีคะแนนก่อนเรียน                      
1 คะแนน หลังเรียน 4 คะแนน กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมลากเส้นพื้นฐาน มีคะแนนก่อนเรียน 1 คะแนน                   
หลังเรียน 4 คะแนน พบว่าผลการทดสอบโดยใช้ชุดกล่องงาน ทั้ง 3 กิจกรรม หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
  

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ มีผลต่อการการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุดกล่อง
งานและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องงาน        
โดยใช้รูปแบบการทดลอง 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีมีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา
กับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ มีคะแนนหลังการใช้ชุดกล่อง
งานสูงกว่าก่อนการใช้ อยู่ในระดับความสามารถ 4 หมายถึง สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
 ประการแรก ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานหรือ                   
ในการท ากิจวัตรประจ าวันของเด็กเอง กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นสว่นท่ีส าคัญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ น้ิวมือ แขน 
หรือการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ซึ่งสามารถท าให้เด็กท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ หรือได้เล่น ได้ขีดเขียน  
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ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสติปัญญาในการเรียนรู้เรื่องของการเขียนของเด็กต่อไป สอดคล้องกับ                 
(กรวิภา สรรพกิจจ านง. 2539) กล่าวว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการ
ท างานของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ที่ประสานสัมพันธ์กันดีท าให้สามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันได้อย่างถนัด เช่น การหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ การแต่งตัวการรับประทานอาหาร 
เป็นต้น 
 ประการที่สอง การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อตา รวมไปถึงการสร้างสมาธิเพื่อให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน หรือกิจกรรมที่ท าต่อหน้า 
เช่น การเขียน การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน การเคลื่อนไหวโดยการเล่น เดิน หรือวิ่ง ส าหรับเด็กที่มี               
ความต้องการพิเศษควรได้รับการฝึกและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ                     
การประถมศึกษาแห่งชาติ  (2526 ,อ้างใน เอื้อพร สัมมาทิพย์ ,2537) ได้ ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า                        
ทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เป็นความสามารถในการบังคับควบคุมกล้ามเนื้อนิ้ วมือ                             
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา สอดคล้องกับ เอื้อพร สัมมาทิพย์ (2537) ที่กล่าวไว้ว่า 
ทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เป็นความสามารถในการใช้มือ และนิ้วมือ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา และยังสอดคล้องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2540) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ทักษะการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เป็นการพัฒนาความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อเล็กส่วนต่าง ๆ ให้ท างานประสานกัน 
เช่น ตากับมือ ได้แก่ การวาดภาพ การลากเส้น การตัดกระดาษ การร้อยลูกปัด และการลากเส้นตามรอยประ              
เป็นต้น 
 ประการที่สาม กล่องงานสามารถแบ่งออกได้ตามความต้องการของเด็กที่ต้องการจะพัฒนาในด้าน    
ต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของการเคลื่อนไหว หรือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านการเขียน ซึ่งจะเกี่ยวข้องการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยชุดกิจกรรม/กล่องงาน ข้างในจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก และให้นักเรียนได้
สัมผัสกับสื่อด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการมองและรวมไปถึงการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือด้วย และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างความเข้าใจและสามรถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ (Kimberly A. Henry 2005) กล่องงาน (Task Boxes) คือการ                  
จัดกิจกรรมส าหรับท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละประเภทได้ ภายในกล่องงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์งานได้
ด้วยตนเองกล่องงานจัดท าข้ึนเพื่อลดการใช้ค าสั่งกับเด็ก และให้เด็กได้เรียนรู้จากง่ายไปหายาก รวมไปถึงกล่องงาน
คือกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัสวัตถุ การมอง และการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบวัตถุ               
เพื่อท ากิจกรรม ซึ่งกล่องงานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นเป็นการจัดท ากิจกรรมที่จะน ามาพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว          
หรือสุขภาพให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เกิดจากการพบปัญหาการท ากิจกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน                
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นการท างาน
ประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมือ ผู้วิจัยเห็นว่าชุดกล่องงาน สามารถช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีการใช้ชุดกล่องงาน
กระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพดังน้ี 
 1. ควรจัดท าชุดกล่องงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพด้วย 
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 2. ควรมีการพัฒนารูปแบบของชุดกล่องงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้วัสดุที่เหลือใช้ 
หรือวัสดุที่มีภายในท้องถิ่นของตนเองและมีความเหมาะสม ปลอดภัยกับเด็กพิการประเภทต่าง ๆ หรือเพิ่มเติมสีสัน
ของวัสดุที่จะช่วยในการจดจ าของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการสอนซ้ าในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้ชุดกล่องงานนั้น ๆ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการน าเสนอด้วย Google   presentation  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ  

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
Development of learning achievement and presentation skills with                  

Google   presentation Of students in grade 6, Taladnad Basa-A School 
By using cooperative learning activities, STAD techniques 

 
อดุลย์  สาอะ1       adul  saa1 

        adulsaa05@gmail.com 
มัฮดี แวดราแม2       Mahdee Waedramae2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการ
น าเสนองานด้วย google   presentation ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD 2) เพื่อศึกษาระดับทักษะการน าเสนองานด้วย google  presentation หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 4) แบบประเมินทักษะ
การน าเสนอ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการน าเสนองานด้วย google   presentation 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 40.82 

2. ทักษะการน าเสนองานด้วย google   presentation โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับดีมาก 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 

ค าส าคัญ : ทักษะการน าเสนอด้วย google  presentation ,  STAD   
 
 
 
 
 
 
1 ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 
2 อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ABSTRACT 
  

This research had the following objectives: 1 )  to compare computer learning 
achievement on presentation of work with Google presentation before and after using 
cooperative learning, STAD techniques. 2 ) to study the level of presentation skills with Google   
presentation after cooperative learning, STAD techniques. 3 ) to study student satisfaction 
towards cooperative learning, STAD techniques, samples used in this research were 31 grade 6 
students in the second semester of the academic year 2018 , Taladnad Basa-A School, Yarang 
District, Pattani Province. The tools used in the research consisted of 1) learning lesson plans 2) 
learning achievement test 3 )  satisfaction assessment form 4)  Presentation Skills test. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean standard deviation and dependent 
sample t-test. 
 

The research found that 
1. Learning achievement before and after learning presentation with Google   

presentation using STAD cooperative learning activities found that the mean score of post-test 
was higher than before learning at the statistical significance level of .05 and the relative growth 
score was increase averaged 40.82 percent. 

2. Presentation skills with Google   presentation using cooperative learning activities, 
STAD techniques of grade 6 students were at a very good level. 

3. Students' satisfaction with cooperative learning activities STAD techniques in the 
overall picture were at a high level.  
 

Keywords : Presentation skills with Google presentation, STAD 
 

 

บทน า 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นเพศใด วัยไหน หรือแม้แต่การประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่ล้วนใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องใน
การท างานและติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน  และอีกอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของประเทศ  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
สอนของครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องการศึกษาในศตวรรษที่  21  ที่ว่าครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน 
(pedagogy) โดยครูจะต้องท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้เด็กมีทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด  และทักษะด้านไอที   (วิจารณ์ พานิช, 2557) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่าห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท าให้นักเรียนบางคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ และการฝึกทักษะ
การใช้งาน google   presentation  ส่วนนักเรียนบางคนไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนได้แต่จดบันทึกเนื้อหา
ต่าง ๆ ลงในสมุดจึงท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ขาดแรงจูงใจในการเรียน   และท าให้นักเรียน
ส่งเสียงดังในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพราะนักเรียนแย่งการใช้คอมพิวเตอร์จึงส่งผลท าให้ครูผู้สอนควบคุม
ช้ันเรียนค่อนข้างยาก และเมื่อท าการทดสอบผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 สาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ดีเท่าที่ควรและขาดแรงจูงใจในการเรียน และท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่นสาเหตุจากครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเน้น
การสอนแบบทฤษฎีโดยให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด และในการปฏิบัตินักเรียนส่วนมาก ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ใน
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การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดทักษะในการท างาน  ส่วนสาเหตุจากตัวนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนพบว่า
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  นักเรียนก็ขาดแรงจูงใจในการเรียน ท าให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน 
และไม่อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้ขาดทักษะการปฏิบัติ  
 จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นงานวิจัยของ มณิตา     
สุขสวัสดิ์ (2553) อทิติยา สวยรูป (2556) วัลยา บุญอากาศ (2556) มนตรี มณีวงษ์ (2558) และชาญชัย อาจินสมา
จาร (2547) พบว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Student Team 
Achievement Division (STAD) จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะการน าเสนอ
ด้วย google   presentation ให้ดีขึ้นต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการน าเสนองานด้วย google   
presentation  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคอมพิวเตอรเ์รื่องการน าเสนองานด้วย google   
presentation ก่อนเรยีนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
 2. เพื่อศึกษาระดับทักษะการน าเสนองานด้วย google   presentation หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
  1.แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้ เทคนิค STAD (Student Team 
Achievement Division)  ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การน าเสนอด้วย google  presentation จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 8 คาบ ซึ่งผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนแล้ว พบว่าสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
ประกอบด้วย 4 แผนดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื
เทคนิค STAD 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ทักษะการน าเสนองานด้วย Google   
presentation  
2.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  รู้จัก Google   presentation กันเถอะ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  มารู้จักเครื่องมือ google  Presentation กันเถอะ  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  สร้างงานน าเสนอด้วย google presentation 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  น าเสนอผลงานด้วย google presentation 
 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
การน าเสนอด้วย google   presentation ใช้แบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.67-1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.23 ถึง 0-80 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.38-1.00 และค่าความ
เชื่อมั่น 0.75 
 3.แบบประเมินช้ินงานแบบรูบริคส์  คะแนนเตม็ 10 คะแนน ซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าเกณฑ์มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ 
 4.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มี
ลักษณะเป็น rating scale 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
 
แบบแผนการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองพื้นฐาน  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน
เรียนและหลังเรียน (One group pretest – posttest design) ดังภาพประกอบ (มลิวัลย์  สมศักดิ์, 2552) 
 
 
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ 
  O1 แทน      วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง การน าเสนอด้วย google  presentation กอ่นเรียน 
   x  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD 
  O2  แทน วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง การน าเสนอด้วย google  presentation หลังเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  
โดยใช้เนื้ อหารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ก ารน าเสนอด้วย google   
presentation กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ในปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินงานดังน้ี 
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การน าเสนอ
ด้วย google presentation  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน 
โดยใช้เวลาในการสอบ 30 นาที  
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค STAD 
(Student Team Achievement Division) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การน าเสนอด้วย google   presentation 
 3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปด าเนินการสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
การน าเสนอด้วย google presentation กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 แผน เป็นเวลา 8 คาบ   
 4. ตรวจช้ินงานในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เกณฑ์การประเมินช้ินงานแบบรูบรคิส์ 
 5. ทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรยีนกลุ่มเปา้หมายท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การน าเสนอด้วย google   presentation 

O1       X       O2 
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 6. เก็บรวบรวมข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การน าเสนอด้วย 
google   presentation 
 7. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติดังนี ้
 1. ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการสัมพทัธ์ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไมเ่ป็นอิสระจากกัน 
 3. วิเคราะห์ทักษะการน าเสนอและความพึงพอใจโดยใช้คะแนนเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว ้

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางตามล าดับดังนี้ 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการน าเสนองานด้วย google   presentation 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการน าเสนองานด้วย google   presentation 
โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และพัฒนาการสัมพัทธ์ 

นร คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ ์ ระดับพัฒนาการ 

1 4 10 37.50% ระดับกลาง 

2 10 13 30.00% ระดับกลาง 

3 6 10 28.57% ระดับกลาง 

4 8 10 16.67% ระดับต้น 

5 6 15 64.29% ระดับสูง 

6 6 13 50.00% ระดับกลาง 

7 10 16 60.00% ระดับสูง 

8 4 10 37.50% ระดับกลาง 

9 4 10 37.50% ระดับกลาง 

10 4 10 37.50% ระดับกลาง 

11 6 10 28.57% ระดับกลาง 

12 7 11 30.77% ระดับกลาง 

13 0 10 50.00% ระดับกลาง 

14 10 14 40.00% ระดับกลาง 

15 6 10 28.57% ระดับกลาง 

16 8 14 50.00% ระดับกลาง 

17 6 13 50.00% ระดับกลาง 

18 7 10 23.08% ระดับต้น 
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นร คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ ์ ระดับพัฒนาการ 

19 4 10 37.50% ระดับกลาง 

20 5 11 40.00% ระดับกลาง 

21 7 10 23.08% ระดับต้น 

22 6 13 50.00% ระดับกลาง 

23 8 16 66.67% ระดับสูง 

24 12 15 37.50% ระดับกลาง 

25 9 13 36.36% ระดับกลาง 

26 6 15 64.29% ระดับสูง 

27 8 10 16.67% ระดับต้น 

28 7 15 61.54% ระดับสูง 

29 9 14 45.45% ระดับกลาง 

30 8 12 33.33% ระดับกลาง 

31 5 12 46.67% ระดับกลาง 

เฉลี่ย 6.65 12.10 40.82% ระดับกลาง 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการน าเสนอด้วย 
google   presentation ของนักเรียน ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ย 6.65หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ย 12.10 พัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40.82 อยู่ใน
ระดับกลาง 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ  
     กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  
 คะแนน N x̄  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 31 6.65 2.39 14.38* 0.0000 
หลังเรียน 31 12.10 2.15 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการน าเสนองานด้วย google   
presentation โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.65 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39 และคะแนนทดสอบหลังการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.15 เมื่อตรวจสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent พบว่าค่า t = 14.38  P =.000 ซึ่งมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการน าเสนอด้วย 
Google   presentation หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการน าเสนองานด้วย google   presentation 
    ครั้งที่ ครั้งที่ 1 ร ะ ดั บ ครั้งที่ 2 ร ะ ดั บ ครั้งที่ 3 ร ะ ดั บ ครั้งที่ 4 ร ะ ดั บ
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กลุ่มที ่ (100) คุณภาพ (100) คุณภาพ (100) คุณภาพ (100) คุณภาพ 
กลุ่มที่ 1 15 ดี 20 ดี 45 ดี 60 ดีมาก 
กลุ่มที่ 2 10 ดี 20 ดี 38 ดี 55 ดีมาก 
กลุ่มที่ 3 20 ดี 35 ดี 55 ดีมาก 65 ดีมาก 
กลุ่มที่ 4 15 ดี 25 ดี 54 ดีมาก 67 ดีมาก 
กลุ่มที่ 5 30 ดี 40 ดี 50 ดีมาก 75 ดีเยี่ยม 
กลุ่มที่ 6 25 ดี 35 ดี 40 ดี 50 ดีมาก 
กลุ่มที่ 7 30 ดี 40 ดี 47 ดี 60 ดีมาก 
กลุ่มที่ 8 25 ดี 30 ดี 42 ดี 50 ดีมาก 
กลุ่มที่ 9 15 ดี 25 ดี 30 ดี 45 ดี 
กลุ่มที่ 10 35 ดี 40 ดี 50 ดีมาก 70 ดีเยี่ยม 
  

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะการน าเสนอด้วย google presentation ของแต่ละกลุ่มมีคะแนนพัฒนาการ
ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มจะอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี ครั้งที่ 3 กลุ่มที่ 3,4,5,10 มีการพัฒนาการขึ้นมาอยู่ใน
ระดับคุณภาพที่ดีมาก และกลุ่มที่ 5,10 อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม เมื่อสรุปโดยรวมพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยู่
ในระดับดีมาก 
 
 
 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  

ข้อความ x̄  S.D. แปลความหมาย 

เนื้อหาสาระที่เรียนไม่ยากเกินไป 3.44 .79 ปานกลาง 
เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 4.06 .60 มาก 
ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.09 .57 มาก 
เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องที่เข้าใจได ้ 3.82 .76 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ดี 3.76 .89 มาก 
นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.79 .84 มาก 
นักเรียนมโีอกาสไดส้นทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียน
กับเพื่อนๆ จนไดร้ับความรู ้

3.91 .75 มาก 

นักเรียนและเพื่อนๆ มโีอกาสได้แสดงความคดิเห็น 3.62 1.10 มาก 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมเหมาะสม 3.76 .86 มาก 
นักเรียนได้ฝึกคิดและท ากิจกรรมในกลุ่ม 4.06 .81 มาก 
สื่อมีความชัดเจน ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหา 3.94 .85 มาก 
สื่อท่ีน ามาใช้เป็นสื่อท่ีเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 3.65 1.07 มาก 
สื่อมีความหลากหลาย 3.91 .67 มาก 
นักเรียนมีความภมูิใจท่ีได้น าสื่อมาใช้ในการท ากิจกรรม 4.00 .78 มาก 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ประกอบการเรียน 3.88 .80 มาก 
การประเมินตรงตามเนื้อหาวิชาและสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 3.88 .64 มาก 
เมื่อมีการทดสอบย่อย นักเรียนพอใจคะแนนของตนเองและของ
กลุ่มที่ท าได้เสมอ 

3.91 .71 มาก 

นักเรียนมโีอกาสได้ทราบคะแนนของตนเองและกลุม่ 4.00 .73 มาก 
นักเรียนอยากให้มีแบบฝึกหดัเพิ่มเติมเป็นการบ้านเพื่อฝึกทักษะ
ทุกครั้งท่ีเรียน 

3.82 .76 มาก 
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ข้อความ x̄  S.D. แปลความหมาย 

เมื่อตั้งใจท ากิจกรรมและแบบทดสอบย่อยไดด้ี ครูมักจะชมเชย
และให้รางวัลในทุกครั้งท่ีเรียนเสมอ 

3.76 
 

.70 
 

มาก 
 

                   เฉลี่ยภาพรวม 3.85 .78 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
STAD ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .78 โดยประเด็น
ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและนักเรียนได้ฝึกคิดและท ากิจกรรมในกลุ่มตามล าดับ 

 

  

การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการน าเสนอด้วย google   
presentation โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD การอภิปรายรายงานผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษาทักษะการน าเสนองานด้วย google   presentation โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณิตา สุขสวัสดิ์ (2553) เรื่อง การ
พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียน เรื่ องทักษะการน าเสนองานด้ วย Google   
presentation โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอทิติยา สวยรูป (2556) เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังจากท่ีเรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน และนักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมแต่ละกลุ่มมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี
เยี่ยมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลยา บุญอากาศ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 2) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง การ
น าเสนองานด้วย Google   presentation ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากทุกข้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับ  มนตรี มณีวงษ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์4 เรื่องไฟฟ้าสถิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 4 เรื่องไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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 นอกจากนี้การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD มีวิธีการเสริมแรงโดยการค านวณ
คะแนนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น คือ เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละเรื่องจะต้องท าแบบทดสอบย่อย คะแนนของ
นักเรียนก็จะถูกน ามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม วิธีนี้ท าให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันอธิบายเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่ม
เข้าใจให้ได้มากที่สุด และนักเรียนในทุกระดับความสามารถในการเรียนพยายามที่จะท าคะแนนให้ได้สูงสุด เพื่อให้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 
เพราะต่างก็หวังในความส าเร็จของกลุ่ม ดังที่ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547) แสดงความคิดเห็นว่า วิธีการคิด
คะแนนโดยใช้ระบบกลุ่มสัมฤทธ์ิเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ดังนั้นนักเรียนท่ีสามารถ
ท าคะแนนได้สูงสุดในกลุ่มของตน อาจจะไม่ใช่นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถสูงในกลุ่มก็ได้ 
 ด้วยเหตุนี้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม จึงจ าเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้เข้าใจ
เนื้อหาท่ีเรียน ท าให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มสูงสดุ ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี  (2553) ได้กล่าว
ว่า เมื่อนักเรียนได้ทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนกลุ่ม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนตั้งใจเรียน และช่วยเหลือเพื่อสมาชิกให้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูสอนอย่างแจ่มแจ้ง ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จจะต้องช่วยเหลือกันและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มทาให้ดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ก่อนการจัดกิจกรรมการรู้ผู้สอนควรศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อน าแนวคิดพื้นฐานไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้
ให้เข้าใจพร้อมทั้งเตรียม จัดสื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอ เพื่อสะดวกแก่ผู้เรียนในการใช้งาน  
และควรมีการวางแผนเวลาในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้เวลานาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรน ารูปแบบการวจิัยแบบกลุม่ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
แอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อบูรณาการและพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 2. ควรน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไปเปรียบเทียบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัยว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 3 
และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี โรงเรียน
บ้านปลักแตน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 3 จ านวน 5 กิจกรรม และแบบทดสอบพัฒนา
ทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังท ากิจกรรมจ านวน 10 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนบ่วงเบนมาตรฐาน ,t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการฟัง - พูด
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 

 

ค าส าคัญ : กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ, ทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ, เด็กปฐมวัย 
  

Abstract 
 

 The purpose of this research was develop and compare the English listening – speaking 
skills on early childhood and of kindergarten3 students at Plaktaen school Maikaen under the 
Pattai primary education service area office3 in the second semester of 2018 academic years, 
one class was selected by purposive random sampling 27 children. The instrument used in this 
research were English song activity plans were 5 teaching plans and a test of listening – speaking 
abilities for early  
 
 
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ครูผู้ช่วย, โรงเรียนบ้านปลักแตน) 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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childhood were 10 test, used analyzed the data by using average, standard deviation and using 
dependent sample t-test. The result of this research showed that the average of English 
speaking – listening skills after learning language song activities were higher than before learning 
with English listening – speaking skills. Regarding the comparison of English listening – speaking 
skills on early childhood were increasingly changed with statistical significance at the level .01, 
the result showed that English language song activities can develop English listening – speaking 
skills on early childhood. 
Keyword : English language song activities, English listening – speaking skills, early childhood 

 

บทน า 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา 
ความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการหลอมรวมสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวทั้งในระดับปัจเจกรัฐและในระดับภูมิภาค (ธนวัฒน์ พิมลจินดา , 2552) ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของ           
พหุวัฒนธรรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นประเทศเดียวกัน หรือติดต่อกันข้ามประเทศ ภาษาส าคัญของ
โลกคือ ภาษาอังกฤษ และเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษา จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึง
การศึกษาตลอดชีวิต (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555) 

ภาษาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการ
เขียน ดังนั้นการพัฒนาภาษาควรเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2 - 6 ขวบเป็นวัยที่พัฒนาการทางภาษา
เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นสิ่งที่ควรค านึงถึงในการส่งเสริมทักษะทางภาษา
ให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยเหตุนี้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักถึงความส าคัญและจัดประสบการณ์เรียนรู้ทาง
ภาษาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ ซึ่งกล่าวว่า เด็ก
ปฐมวัย จัดอยู่ในขั้นพัฒนาทางขั้นคิดก่อนปฏิบัติการ เด็กเรียนรู้จากการกระท าโดยอาศัยสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่จะเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได้ต้องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นการฟังการ
พูดจึงเป็นทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์,2550 อ้างถึงใน นงลักษณ์ งามข า
,2551) 

การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีกว่าทักษะอื่น การฟังเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ทางภาษา 
เกิดจากการับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทางหู คือการได้ยินแล้วแปลความหมายโดยใช้ความคิดและการกระท าความ
เข้าใจน าไปสู่การแสดงการปฏิกิริยาได้ตามที่ต้องการ และสามารถดึงออกมาใช้ในการสื่อสารผ่านการจดจ า 
เลียนแบบเป็นภาษาพูด ซึ่งการพูดเป็นทักษะทางภาษาที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากทักษะการฟัง การที่เด็กจะพูดได้
ก่อนคนอื่นต้องอาศัยการฟังก่อนและต้องเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดด้วย ทั้งวิธีการออกเสียงและการใช้ภาษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาการพูดต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากให้รู้จักค าศัพท์ รู้จักความหมายของค าแล้วสร้างเป็น
ประโยค (กุลยา ตันติผลชีวะ, 2559) 
  การใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ดีอีกวิธีหนึ่ง กิจกรรมเพลงช่วยดึงดูดความสนในของผู้เรียน การใช้เพลงเป็นส่วนหนึ่งในการสอนที่
จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูใ้นการสื่อสารและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ธรรมชาติของเด็กชอบการเล่นสนุกสนาน 
ต้องการแสดงออก การน าเพลงภาษาอังกฤษมาประกอบการเรียนการสอนให้บทเรียนมีบทเรียนน่าสนใจและ
สนุกสนานมีชีวิตชีวาย่อมจะช่วยให้การสอนภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากข้ึน ไม่จ ากัดอยู่แค่การจ ากฎเกณฑ์
เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่แต่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถร้องเพลงได้ถูกต้องทั้งค าร้องและจังหวะเท่านั้น แต่ เป็นการ
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ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปแล้วให้ผู้เรียนจดจ าได้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ (บุหลง ศุภศิลป์, 
2559) กิจกรรมเพลงนอกจากจะพัฒนาด้านสติปัญญา ในการจดจ าค าศัพท์ เข้าใจเนื้อเพลง  จดจ าเรื่องราวต่างๆ 
แล้ว เด็กได้มีโอกาสท าท่าประกอบเพลงไปตามเนื้อเพลง ขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม เด็กจะมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความ
สนุกสนาน คลายความตึงเครียด เด็กได้ใกล้ชิดกับครูและเพื่อนๆมากขึ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ และสังคมตามไปด้วย (มุกดา เรืองสุวรรณ, 2552) 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงนิยมสอนในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็ก
คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ภาษาโดยองค์รวม ซึ่งครูสามารถท า
ให้เด็กคุ้นเคยกับภาษาโดยผ่านกิจกรรมการร้องเพลง การเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยนี้ท่ีชอบเต้น ชอบร้องเพลง การน ากิจกรรมเพลงมาประกอบการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กปฐมวัยจึงเป็น
สิ่งที่สามารถส่งเสริมการเรยีนภาษาอังกฤษได้ นอกจากการที่เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานแล้ว ยังสามารถ
ท าให้เด็กมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษมาใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
ปฐมวัย โดยมุ่งหวังว่าเด็กปฐมวัยจะจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสามารถท่ีจะ
เรียนรู้อย่างสนุกสนานได ้

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปลักแตน อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 27 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sample) 

 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ  การจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 
ตัวแปรตาม คือ พัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย จ านวน 5 แผน ได้แก่ กิจกรรม
ผลไม้ (Fruit), กิจกรรมผัก (Vegetable), กิจกรรมสัตว์ (Animal), กิจกรรมร่างกาย (Body), กิจกรรมอาชีพ 
(Occupation) 
  3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 

4. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.1 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 

4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แนวทางการน าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่แผนการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 
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4.1.2 ศึกษารวบรวมข้อมูล บทความวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมและแบบทดสอบ 

4.1.3 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วิธีการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ 

4.1.4 ศึกษาการเขียนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย โดยออกแบบแผนการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย ข้ันน า ขั้นด าเนินกิจกรรม และขั้นสรุป 

4.1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน า
แผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 

4.1.6. จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษ
ของเด็กปฐมวัย 

4.2 การสร้างแบบทดสอบทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 
4.2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษมีท้ังหมด 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 5 คะแนน โดยเป็นแบบทดสอบทักษะการฟังที่เข้าใจ

ความหมายของค า จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
ตอนที่ 2 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 10 คะแนน โดยเป็นแบบทดสอบทักษะการพูดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน  
4.2.2 น าแบบทดสอบ ความสามารถทางทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

ขอค าแนะน าและน ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4.2.3 น าแบบทดสอบทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษไปใช้กับ

นักเรียน   

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนั้น 
  5.1 ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย 
  5.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   ขั้นน า ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรมการร้องเพลง โดยผู้วิจัยใช้ปริศนาค าทายที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ 
   ขั้นด าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยน าสื่อของจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กดูแล้วสนทนา
พูดคุยเกี่ยวกับสื่อของจริงและให้ดูบัตรภาพประจ าหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยร้องเพลงประจ าหน่วยการเรียนรู้
ให้เด็กฟังและให้เด็กร้องตาม จากนั้นผู้วิจัยสาธิตท่าทางประกอบเพลงประจ าหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กดู แล้วให้เด็กๆ 
ท าตาม  
   ขั้นสรุป ผู้วิจัยทบทวนเนื้อหาประจ าหน่วยการเรียนรู้  
  5.3 ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าผลคะแนนจากการตรวจแบบวัดทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ก่อนเรียนและหลงั
เรียนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาองักฤษโดยการหาคา่เฉลีย่ ( ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนการจัดกจิกรรม และหลังการจดักิจกรรม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ Paired 
Samples t-test  
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ผลการวิจัย 
ผลการทดลองการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษมีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพลง

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ  
คะแนนเต็ม 

ก่อนการจัด
กิจกรรม 

หลังการจัด
กิจกรรม 

 S.D  S.D 
1.กิจกรรมผลไม้ (Fruit) 5 1.52 0.58 4.12 0.89 
2.กิจกรรมผัก (Vegetable) 5 1.52 0.51 4.11 0.78 
3.กิจกรรมอาชีพ (Occupation) 5 1.07 0.68 4.29 0.95 
4.กิจกรรมสัตว์ (Animal) 5 1.04 0.85 4.22 1.01 
5.กิจกรรมร่างกาย (Body) 5 1.19 0.68 3.86 0.85 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพลง

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ คะแนน
เต็ม 

ก่อนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

 S.D  S.D 

1.กิจกรรมผลไม้ (Fruit) 10 2.52 1.12 6.89 1.63 
2.กิจกรรมผัก (Vegetable) 10 2.48 1.18 6.89 1.37 
3.กิจกรรมอาชีพ (Occupation) 10 2.78 0.58 6.74 1.29 
4.กิจกรรมสัตว์ (Animal) 10 2.07 0.83 6.81 1.25 
5.กิจกรรมร่างกาย (Body) 10 2.07 0.96 6.41 1.57 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ 

 
ทดสอบ 

ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

N คะแนน
เต็ม 

Mean SD. t-test N คะแนน
เต็ม 

Mean SD. t-test 

ก่อน 27 5 1.27 0.66 
8.54 

27 10 2.51 0.93 
3.85 หลัง 27 5 4.11 0.89 27 10 6.89 0.21 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และหลังการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 คะแนนทดสอบความแตกต่าง t – 
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test พบว่านักเรียนมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ
อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .01 (t= 8.54) 

ก่อนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 และหลังการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 คะแนนทดสอบความแตกต่าง t – test พบว่านักเรียนมี
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ
ที่ระดับ .01 (t= 3.85) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการฟังภาษาอังกฤษ เท่ากับ 4.21 และคะแนน
เฉลี่ยด้านการพูดภาษาอังกฤษ เท่ากับ 5.96 และผลการเปรียบเทียบทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ ( t= 
8.54) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (t= 3.85) แสดงว่าการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการ
ฟัง – พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัยระดับระดับอนุบาล 3 มีปัจจัยส าคัญที่ได้ค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งสามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมเพลงช่วยให้เด็กสนใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น เนื้อร้องและท านองมีความ
สนุกสนาน ท าให้เด็กมีความสุข สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อยากรู้และสนใจ                           
การเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ ลออ ชุติกร (2527 : 540) ที่กล่าวว่า การน าเพลงและดนตรีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับบทเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนด้วยความสนุก เพลิดเพลิน ไม่
เบื่อหน่าย ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความจ าของเด็กได้ดีขึ้น ซึ่งนันทิยา แสงสิน (2553) ที่ได้กล่าวว่า เพลง
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง การน ากิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษา
นั้นไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังได้รับความรู้ในด้านของค าศัพท์ การออกเสียงความ
มั่นใจ รวมถึงเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐตินา รุจิพงษ์ (2556 ) เรื่อง
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษว่า การ
พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กที่ได้รับจากการเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษที่มีผลต่อเด็กปฐมวัย โดย
การเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาดีขึ้นหลังจากทีครูร้องเพลงภาษาอังกฤษพร้อมกับ
ท าท่าประกอบให้เด็กปฏิบัติตาม เด็กเกิดความสนุกสนาน ชอบเพลงท่ีครูร้องพร้อมกับท่าประกอบ เมื่อครูร้องเพลง
ภาษาอังกฤษให้เด็กเต้นประกอบเพลง ระยะแรกๆ เด็กบางคนไม่เต้นประกอบเพลงตามเมื่อครูคอยกระตุ้นให้เด็ก
เริ่มช่วยกันร้องเพลงและเต้นประกอบ โดยครูเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก ชมเชยเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
และมีการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษครูต้องกระตุ้น
เด็กให้ร่วมร้อง ชมเชย เป็นการกระตุ้นเด็กอย่างต่อเนื่อง 

2. การใช้รูปภาพ สื่อของจริง ท าให้เด็กเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
สอดคล้องกับค ากล่าวของ สังเวียน สฤษดิกุล (2541 ,น. 48) ที่กล่าวว่า ในการสอนค าศัพท์ต้องให้นักเรียนรู้
ความหมายและออกเสียงให้ถูกต้อง การจะสอนให้รู้ความหมายนั้นมีหลายประการ เ ช่น การแสดงประกอบ, ใช้
รูปภาพ, ใช้ของจริง สอดคล้องกับค ากล่าวของวิภาดา ประสารทรัพย์ (2542, น. 103 -104) ที่กล่าวว่า การ
น าเสนอรูปค าศัพท์ท าได้โดยเขียนบนกระดานหรือชูบัตรค า บัตรภาพ ออกเสียงค าศัพท์ให้ถูกต้องและชัดเจน บอก
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ความหมายของค าศัพท์โดยใช้รูปภาพ การแสดงท่าทาง การน าวัสดุของจริงมาแสดง การแปลความหมายเป็นภาษา
แม่ท าให้เด็กเข้าใจความหมายของค าศัพท์ได้ดีขึ้น เมื่อเด็กได้ยินเสียง ได้ยินค าศัพท์อย่างเข้าใจความหมาย สามารถ
ตีความสิ่งที่ได้ยิน และสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้ยินกับประสบการณ์ แปลความหมายและพูดเป็นค าศัพท์ได้ 
             จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้อภิปรายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อการจัดกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเพลง การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ซึ่งจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ส าคัญ การใช้สื่อของจริง บัตรภาพ ปริศนาค าทาย การร้องเพลงเป็นส่วนที่
สนับสนุน การเรียนรู้ภาษาจากการที่ได้เห็นและได้รับรู้ ลักษณะของการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
โดยมีสื่อของจริง บัตรภาพปริศนาค าทาย การร้องเพลงที่น ามาจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟัง - พูดของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกสนาน จดจ าค าศัพท์และประโยคได้ดียิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอส าหรับการจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 

 1. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ควรมีความเหมาะสมกับเด็ก ควรมีขนาดที่เด็กมองเห็น
อย่างทั่วถึง เพลงที่ร้องควรมีเสียงท่ีดังพอท่ีเด็กทุกคนได้ยินอย่างทั่วถึง 
 2. ครูควรใช้เครื่องให้จังหวะอย่างเหมาะสม ไม่ใช้เสียงดังเกินไปเพราะจะท าให้เด็กฟังค าศัพท์และ 
ประโยคในเพลงได้ไม่ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบของกิจกรรมการเล่า
นิทาน การแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมเกมต่างๆ ได้ 
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การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย”  
เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่นท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” เพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดี
ท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” จ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 บูดูเฮง น้ าปรุงรสช้ันเลิศ ตอนที่ 2 ปลากะตักจาก
ลุ่มน้ าเมืองสาย ตอนที่ 3 หัวเกรียบอาหารว่างแสนอร่อยและตอนที่ 4  เรือกอและ “ศิลปะแห่งท้องทะเล” 
แบบฝึกหัดท้ายบทของสารคดีแต่ละเรื่องซึ่งมีจ านวน 4 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง
เรียนซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 82.82/84.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ :  การสร้างหนังสือ, หนังสือส่งเสริมการอ่าน, สารคดีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านบน 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
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Abstract 
   

 This research aims  to develop a book to promote local documentary reading about. To 
“Saiburi Local Product” improve reading comprehension For grade 6 students With efficiency 
according to criteria 80/80.  To compare student achievement before and after to use of books 
to promote local documentary stories " Saiburi Local Product " To improve reading 
comprehension For grade 6 students. Target groups are Grade 6 students, academic year 2018, 
2nd semester Ban bon School Under the office of Pattani Primary Educational Service Area 
Office 3, number 16. The tools used in the research consisted of Books promoting local 
documentary reading Re: " Saiburi Local Product ".  Exercises at the end of each chapter of the 
documentary, which are 4 stories, 10 stories each. A test of knowledge before and after learning 
which is a multiple choice test. Answer 4 options,  30 items . The statistics used for data analysis 
were mean, percentage, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows: 
 1. Books promoting local documentary reading Re: " Saiburi Local Product " To improve 
reading comprehension for grade 6 students With efficiency according to the criteria of 82.82 / 
84.36 which is higher than the criteria 80/80 
 2. Learning achievement of students after using books to promote reading higher than 
before learning at .05 level of significance. 
 

Keyword : Book creation, Reading promotion book,  Local documentary 
 
 

บทน า 
 

  ภาษาไทยนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ใช้เป็นภาษาราชการใช้ในกิจการ
งานต่าง ๆ แล้ว ภาษาไทยจึงยังมีความส าคัญในการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน กล่าวคือ การเรียนทุกวิชาต้องใช้
ภาษาไทยเป็นสื่อ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดอธิบาย การฟังหรือการอ่านตาราต่าง ๆ การ
เรียนการสอนภาษาไทยมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว หากมุ่งหวังให้นักเรียนนาความรู้ 
ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริง สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องรักษา
ภาษาไทยไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีย่อมมีโอกาสเรียนรู้ได้ 

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะปัจจุบันเป็นยุค
ข้อมูลข่าวสารที่มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การอ่านจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพื่อให้
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสภาพการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจึงมีคุณค่าต่อชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนการสอนที่ต้องค านึงถึงการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอ่าน(อัจฉรา ชีวพันธ์. 2546 : 47 จะเห็นได้ว่า
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การอ่านหนังสือท าให้เกิดพัฒนาความคิด สติปัญญา 
จริยธรรม ศีลธรรม และเชาว์ปัญญาได้เป็นอย่างดีและรู้จักน าความรู้ที่อ่านมาพัฒนาตนเอง 
 โรงเรียนบ้านบน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีนักเรียน 204 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้เรียนร้อยละ 100 เป็น
มุสลิมที่ใช้ภาษามลายูถิ่น ผู้เรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งนักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน ไม่
สามารถแปลความหมายจากสิ่งที่อ่านได้ กอปรกับการสอนที่ครูขาดการเสริมสร้างความสนใจก่อนที่จะสอนอ่าน 
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ขาดหนังสือท่ีกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากอ่าน ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรัก
การอ่าน สอดคล้องกับกรมวิชาการ ที่วิจัยสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนยังมีน้อยและ
นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม (กรมวิชาการ. 2544 : 124 )  
 ด้วยบริบทของโรงเรียนบ้านบน ต าบลปะเสยะวอ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ ติดชายทะเล ชาวบ้านรวมถึง
ผู้ปกครองของนักเรียน ประกอบอาชีพประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่หามาได้ เช่น การท าน้ าบูดู(น าหมัก
ปรุงรส) การท ากือโป๊ะ (หัวเกรียบ) และปลากะตักตากแห้ง เป็นต้น อีกทั้งชาวบ้านที่นี่ยังมีความสามารถในเรื่อง
ศิลปะการต่อเรือกอและซึ่งเป็นศิลปะงานฝีมือที่ประณีตที่อยู่คู่อ าเภอสายบุรีมาช้านาน  
 ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญที่จะน ามาเรียบเรียงใช้เป็นสื่อข้อมูลท้องถิ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ผ่านหนังสือสารคดีท้องถิ่น เช่น ต านาน นิทาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
จินตนา ใบกาซูยี (2544: 159)  ที่กล่าวว่า “สภาพท้องถิ่นหรือปัญหาในท้องถิ่นควรน ามาเป็นหัวข้อในการเขียน
หนังสือเสริมประสบการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถจะอวดคนต่างถิ่นให้รู้จักของดีในท้องถิ่น
ตน  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง ของดีเมืองสาย เพื่อพัฒนาการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้เกิดแก่ผู้เรียนจาก แนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูสอนภาษาไทยสนใจศึกษาความส าคัญของข้อมูล
ท้องถิ่นโดยเลือกข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอสายบุรีน ามาสร้างเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบหนังสือสารคดี
ท้องถิ่นชุด “ของดีเมืองสาย” เนื่องจากเป็นหนังสือที่มีเรื่องราวเนื้อหาใกล้ตัวนักเรียน ง่ายส าหรับการฝึกท าความ
เข้าใจหรือจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
สารคดีท้องถิ่นท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 16 คน 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวน 4 ตอน คือ 
  - ตอนท่ี 1 บูดูเฮง น้ าปรุงรสช้ันเลิศ  
  - ตอนท่ี 2 ปลากะตักจากลุ่มน้ าเมืองสาย 
  - ตอนท่ี 3 หัวเกรียบอาหารว่างแสนอร่อย  
  - ตอนท่ี 4 เรือกอและ “ศิลปะแห่งท้องทะเล” 
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- การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เร่ือง“ของดีเมืองสาย” เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ คุณภาพ

ผู้เรียน ค าอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและจากหลักสูตร
สถานศึกษา และหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ค้นคว้าข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอ าเภอสายบุรี จากแหล่งปฐมภูมิโดยการ
สนทนา สอบถามและพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นและศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษาเทคนิควิธีการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยศึกษาจากกลวิธีการเขียนหนังสือประเภทสารคดี 
ลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดี จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบที่ส าคัญ วิธีการและขั้นตอนการสร้างหนังสือ
ประเภทสารคดี 

4. ด าเนินการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และสอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน คือ การมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและได้รับ
ความบันเทิงจากการอ่านควบคู่ไปกับสาระเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียน 

4.2 ก าหนดรูปแบบของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 
4.2.1 ลักษณะการจัดรูปเล่ม เป็นแนวตั้งขนาด A5 แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 3-5 หน้า 

ประกอบด้วยปกนอก ปกใน ค าน า มีเนื้อเรื่องแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 บูดูเฮง น้ าปรุงรสช้ันเลิศ เป็นการน าเสนอกรรมวิธีการท าน้ าบูดู ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่

คิดค้นเพื่อเป็นวิธีการเก็บรักษาทรัพยากรท้องถิ่นให้เก็บไว้ได้บริโภคได้ยาวนาน 
ตอนที่ 2 ปลากะตักจากลุ่มน้ าเมืองสาย ปลากะตัก หรือ ปลาไส้ตัน หรือที่ชาวบ้านในแถบอ าเภอสายบุรี 

เรียกว่า “อีแกบีลิส” เดิมเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตน้ าบูดู แต่ปัจจุบันนิยมมาท าเป็นปลากะตักตากแห้งเพิ่ม
มูลค่าให้กับวัตถุดิบและเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นจ านวนไม่น้อย 

ตอนที่ 3 หัวเกรียบอาหารว่างแสนอร่อย กือโป๊ะ หรือหัวเกรียบ เป็นอาหารพื้นเมืองในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่รับประทานกันทุกเพศทุกวัย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ เนื้อปลา แป้งสาลีและไข่ไก่  น าไปทอด
กรอบและรับประทานกับน้ าจิ้ม 

ตอนที่ 4 เรือกอและ “ศิลปะแห่งท้องทะเล” เป็นการน าเสนองานศิลปะบนตัวเรือกอและ ซึ่งเป็นเรือที่
ชาวประมงใช้ประกอบอาชีพ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นท้ังลวดลายและรูปทรงของตัวเรือ 

4.3 ภาษาที่ใช้ ลักษณะภาษาที่ใช้เป็นภาษาสุภาพ มีค าศัพท์เฉพาะถิ่นบ้าง อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย
และสภาพแวดล้อมของเด็ก  

2. แบบทดสอบวัดความรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6. 

 การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความรู้ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความรู้ ผู้วิจัยมีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการวดัผลการศึกษาและการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ 
2. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “ของดีเมืองสาย” ที่

สร้างขึ้น 
3. สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ เพื่อวัดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
4. น าแบบทดสอบวัดความรู้ทีส่ร้างขึน้ไปตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี ้



 
 

 

 
63 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

4.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ในดา้นความเทีย่งตรง เชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน เพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีต่้องการหรือไม่ โดยก าหนดคะแนนความ
คิดเห็นดังน้ี  

+1  แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
  0  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 

         -1  แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 

 4.2 บันทึกการพิจารณาตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแตล่ะท่านในแบบทดสอบแตล่ะข้อ แล้วหา
คะแนนผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของเชี่ยวชาญเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร ดัชนีความสอดคล้องจากหนังสือการ
ทดสอบแบบอิงเกณฑ์ของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์  (2527 : 69) ดังนี ้

     IOC     =  

 R

 
 
       เมื่อ         IOC        แทน       ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับพฤติกรรมทีต่้องวัด 
         R        แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
          N          แทน       จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

4.3 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความรู้ที่มีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา คือดัชนีความสอดคล้อง 0.6 ขึ้นไป      
ได้จ านวน 30 ข้อ 

4.4 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ
ท้ายบทเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร (ประภาพรรณ เส็งวงศ์. 2550 : 70) 

P =  
 

       เมื่อ           P      แทน      ดัชนีความยากง่ายของข้อสอบ 
           R      แทน      จ านวนผู้เรียนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง 
           N      แทน       จ านวนผู้เรยีนที่ตอบข้อสอบทั้งหมด 
 

 4.5 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก  ใช้สูตร  (ประภาพรรณ  เส็งวงศ์. 2550 : 72) 
 

    r =   

  เมื่อ  r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
    แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
            แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุม่สูงหรือกลุม่ต่ า 

4.6  คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จ านวน 
30 ข้อ ส าหรับใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู ้

4.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 
 
  



 
 

 

 
64 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนดังนี ้
 1. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
 2. ทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีขั้นตอนดังนี ้

2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และวิธีใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดี
เมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2.2 ให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้เวลาในการทดลอง 4 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง หลังจาก
นั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1. ผลการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เร่ือง“ของดีเมืองสาย” เพ่ือพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยใช้ทฤษฎีและหลักการสรา้งสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” 
เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทสารคดี จากหนังสือ ต ารา 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจากท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ซึ่งประกอบด้วย บูดูเฮง น้ าปรุงรสช้ันเลิศ, ปลากะตักจากลุ่มน้ าเมืองสาย,หัวเกรียบอาหารว่างแสนอร่อย, 
เรือกอและ “ศิลปะแห่งท้องทะเล” แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญอ่านเพื่อพิจารณาเนื้อหา ผลการพิจารณาและ
ตรวจสอบพบว่า มีข้อบกพร่องในเนื้อหาบางตอนยังไม่น่าสนใจ ภาพถ่ายบางภาพไม่ได้ไปถ่ายจากสถานท่ีจริงจึงท า
ให้นวัตกรรมเล่มสารคดีมีข้อมูลที่ไม่น่าเช่ือถือ รายละเอียดในเนื้อหายังขาดเรื่อง การอธิบายค าศัพท์   
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เร่ือง“ของดีเมืองสาย” เพ่ือ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
    การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดี
เมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากการ
ท าแบบฝึกหัดท้ายบท และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการทดลองโดย
ด าเนินการดังนี ้

2.1 รวมคะแนนการท าแบบฝึกหัดท้ายบท ของกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 640) 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
16 530 8.40 82.82 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่านักเรียน  16 คน ท าแบบฝึกหัดท้ายบท ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.82 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก 
 2.2 รวมคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาคา่ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยเพื่อน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว ้
ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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จ านวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 480) 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 30) 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
16 405 25.31 84.36 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียน  16 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยคดิ
เป็นร้อยละ 84.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง 
 จากตารางที่ 1 และ 2 สรุปได้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.82/84.36 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนกับหลงั
เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เร่ือง“ของดีเมืองสาย” 
 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนกับหลังเรยีนด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบที ( t-test for Dependent 
Sample) ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนกับหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. t 
ก่อนเรียน 16 23.03 2.19 

1.74 
หลังเรียน 16 25.31 2.36 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คน 
มีคะแนนก่อนเรยีน 23.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.19 และมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน 25.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.36  ค่า t-test 1.74 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 

     สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผล ได้ดังนี้ 
 1. ผลการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีขนาดรูเล่ม A5 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
บูดูเฮง น้ าปรุงรสช้ันเลิศ, ปลากะตักจากลุ่มน้ าเมืองสาย, หัวเกรียบอาหารว่างแสนอร่อย,เรือกอและ “ศิลปะแห่ง
ท้องทะเล” 

2. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง
“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดท้ายบท ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.82 นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว ้

  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสาร
คดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.31 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.36 ค่า t-test 1.74  ซึ่งมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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    อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.82/84.36 สุงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เพราะ
ด าเนินการสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” ผู้วิจัยได้สร้างตามล าดับขั้นตอน ศึกษาต ารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนเรื่องและแต่งช่ือเรื่องให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ         
คูหาภินันท์ (2527:12-17)ที่กล่าวในขั้นตอนในการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก สรุปได้ว่าขั้นตอนในการผลิตหนังสือ
ส าหรับเด็ก มี 7 ขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก เขียนโครงเรื่อง เขียน
เรื่องย่อ เขียนบทสคริปต์ การท าดัมมี่ การท ารูปเล่มจริงและการตั้งช่ือเรื่องให้น่าสนใจ เร้าใจ มีความแปลกใหม่
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของประสบการณ์หรือภูมิหลังของนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ท้องถิ่นอ าเภอสายบุรี จึงรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ได้แก่ ต านาน สถานที่
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องที่อ่าน เห็นคุณค่าและเกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ดังที่ จินตนา ใบกาซูยี (2544 : 159) ได้กล่าวว่า สภาพท้องถิ่นหรือปัญหาในท้องถิ่นก็ควรน ามาเป็นหัวข้อ
ในการเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถจะอวดคนต่างถิ่นให้รู้จัก
ของดีในท้องถิ่นได้เช่น อาชีพท่ีส าคัญ สถานที่ส าคัญ บุคคลที่ส าคัญของท้องถิ่น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรุณี จิรมหาศาล (2551 : 66-68) ได้วิจัยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเที่ยวเมืองสามชัย พบว่าเนื้อหาในหนังสือมีความสอดคล้องกับท้องถิ่นของนักเรียน โดย
น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบในการสร้างเนื้อหาของหนังสือ นักเรียนจึงมีความสนใจในการอ่านและเข้าใจ
เรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี ส่งผลให้หนังสือส่งเสริมการอ่านนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  หลังใช้หนังสือสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมือง
สาย” สูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 23.03 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.19 และ
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.31 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.36 ทั้งนี้เนื่องมาจากหนังสือสารคดี
ท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย”ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ประกอบกับในการสร้าง
หนังสือสารคดี “ของดีเมืองสาย” ผู้วิจัยค านึงถึงเนื้อหาที่น ามาสร้างหนังสือซึ่งเป็นข้อมูลในท้องถิ่นของนักเรียน 
เป็นเรื่องราวและเนื้อหาที่ใกล้ตัวนักเรียน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ดังนั้นข้อมูลท้องถิ่นจึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ของทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนหลังเรียน เช่นเดียวกับวิจัยหลายเรื่องที่ใช้ข้อมูลหรือเรื่องราวใน
ท้องถิ่นจัดสร้างเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนการสอน เช่นงานวิจัยของ ปรียา อภัยรัตน์ (2553 : 
74) ได้วิจัยการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิรินาถ ศิริโชติ (2552 : 76) ได้วิจัยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องประเพณี การละเล่นของเด็กไทย 
จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าหนังสือส่งเสริม การอ่าน 
เรื่องประเพณีการละเล่นของเด็กไทย จังหวัดสงขลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่) มีประสิทธิภาพ 85.60/87.86 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องประเพณีการละเล่นของเด็กไทย จังหวัดสงขลา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพร สารานพกุล ได้วิจัย
เรื่อง การสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด “ท่องแดนสโตย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 หนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด “ท่องแดนสโตย” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/86.38 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
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สรุปได้ว่า การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง“ของดีเมืองสาย” สามารถน าไปใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอสายบุรี จะท าให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น รู้จัก
ของดีที่มีอยู่ในท้องถิ่น รู้จกการเพิ่มพูนมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังปลูกจิตส านึกรักท้องถิ่นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นตน นอกจากเรื่องราวในท้องถิ่นที่นักเรียนจะได้รับแล้ว ยังได้รับการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวไปถึงเรื่องไกลตัว นิสัยรักการอ่านนี้เป็นคุณสมบัติที่ครูภาษาไทยควรปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ครูสามารถน าเรื่องราวในท้องถิ่นเรื่องอื่นๆที่นักเรียนสนใจ มาสร้างเป็นหนังสือสารคดีเพื่อ
พัฒนาการอ่านของนักเรียนได้ 
  1.2 ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามที่ปรากฏใน
หนังสือสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรมีการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบอื่นๆ เช่น นิทาน การ์ตูน และอาจจะใช้นวัตกรรม
อื่นๆสร้างเป็นสื่อการสอน เช่น e-book , CAI เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี และ 2) ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 12 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.6-1.0 ค่าความยากง่าย 0.20-0.89 และค่าอ านาจจ าแนก 
0.21-0.58 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบ 
Dependent ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ านวน 5 แผนมีองค์ประกอบ
ดงันี้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดย
มีวิธีจัดการเรียนรู้ คือ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง การอภิปรายกลุ่ม   การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น การ
สร้างแผนผังความคิด ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรยีนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนไม้แก่นกติติวิทย ์
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to 1) develop a community-based education 
management plan on local history for Mathayomsuksa 4 students in Maikaenkittiwit School, 
Maikaen District, Pattani Province, and 2)  examine the performance and efficiency of the  
developed plan. 
 The population of this study was 65 mathayomsuksa students in in Maikaenkittiwit 
School, Maikaen District, Pattani Province. The samples of this research deriving from purposive 
sampling ; there were 37 students per a classroom. The research instruments were of 12 – item 
quality  assessment for community–based education management  plan, with 0.6 – 1.0  content  
validity, and a 20 – item achievement test, with 0.6–1.0 content validity, 20–0.89  difficulty, and 
0.21–0.58 discriminative validity. Data were analyzed by statistics  including mean standard 
deviation and dependent  sample t – test. 
 The results of this research showed that the community–based Education management 
plan or local history consisted of five plan: learning content, learning purpose,course content, 
learning activities, and measurement and evaluation. The approaches to education management  
were field  study, group  discussions, interviews  with relevant local, and creating a mind maps.  
The experiment results showed that the sample had a higher post–test score than pre–test 
score with statistical significance level of 01. 

Keywords : education management plan, local history, community – based education  
management    

บทน า 
 ประวัติศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อมนุษยชาติในหลายประการ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ท าให้รู้จักตนเอง
ชัดเจน โดยรู้จักตนเองในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตนเองในฐานะที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมโลก การไม่
รู้จักตนเองจะท าให้เรากลายเป็นคนหลักลอย เป็นคนแปลกหน้าในสังคมของตนเอง ไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรที่ท า
ได้และอะไรที่ท าไมไ่ด ้ประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ตนเองสามารถปรับตวัเข้ากับคนกลุม่ใหญ่ได้อย่างสันติสุข โดยไม่รู้สึก
ตะขิดตะขวงใจ ประวัติศาสตร์สอนให้เราเป็นคนฉลาดทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เนื่องจากมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มี
สมอง ดังนั้นมนุษย์ย่อมไม่กระท าผิดในสิ่งที่เคยผิดพลาดมาแล้ว มนุษย์จะคิดหาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเสมอ ถึงแม้ว่า
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ ารอยแต่ประวัติศาสตร์สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์หรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงท าให้คนเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคน ทันเหตุการณ์ ทันสมัยและทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก ประวัติศาสตร์สอนให้เป็นคนขยัน อดทน และมีความวิริยะอุตสาหะ มนุษย์เราสร้าง
ประวัติศาสตร์ทุก ๆ นาที นักประวัติศาสตร์จึงจ าเป็นต้องติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อที่จะไม่เป็นผู้ที่ล้าหลัง การหยุดไปเพียงหนึ่งวินาทีก็อาจท าให้ เรากลายเป็นคนแปลกหน้าในสังคมได้ 
ประวัติศาสตร์จึงเป็นตัวกระตุ้นให้คนต้องขยันติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ยัง
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องกระตุ้นและเป็นแบบอย่างที่คนรุ่นหลังจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตได้ ประวัติศาสตร์เป็นรากฐานในศาสตร์สาขาอื่น ๆ เพราะประวัติศาสตร์จะบอกถึง
ข้อผิดพลาดในอดีต ซึ่งเราจะต้องน า ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2553 : 9) 
 ประวัติศาสตร์ที่ได้บูรณาการกันกับชุมชน เรียกว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท าให้เห็น
รากเหง้าของตนเอง เพื่อให้เกิดจิตส านึกเห็นคุณค่า ความภูมิใจ ศักดิ์ศรีของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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หรือชุมชนที่ตนอยู่ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีเป็นโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารมากมาย 
เรามีโอกาสได้อ่าน ได้ฟัง เรื่องราวประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ของคนอื่นมากมาย ซึ่งท าให้มีโอกาสที่จะไปหยิบ
คว้าความคิดริเริ่มของคนต่างที่ต่างถิ่นมาใช้ในบ้านเรายิ่งมีมากขึ้น (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2553) โดยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นต่างจากประวัติศาสตร์ชาติตรงที่เรื่องราวที่ศึกษาเป็นเรื่องในท้องถิ่น เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมี
พยานหลักฐานให้เห็นหรือพูดคุยกันได้กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบนี้จะท าให้เห็นตัวละคร และท า
ให้เด็กและคนในชุมชนเห็นว่าตนเองหรือบรรพบุรุษตน มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทย บรรพบุรุษเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างบ้านเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้น ๆ และนี่เองคือ พลังที่จะท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเลือก
เส้นทางเดินไปสู่อนาคตของตนเองได้ 
 ในปัจจุบันการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนคงท าได้ยาก ด้วยบริบทที่แตกต่ าง
และปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งการที่จะท าให้ประวัติศาสตร์มีความส าคัญได้นั้น เราจึงควรส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงเกิด
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกทางหนึ่ง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้อง
หันหน้าเข้าหาชุมชนจะดีกว่า ซึ่งวิธีนี้จะสามารถท าได้ง่ายกว่าเพราะโดยปกติแล้วชุมชนจะมีความคาดหวังกับ
สถานศึกษามากกว่าที่จะให้ศึกษาจากชุมชน เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีข้อมูลทางวิชาการมากว่า
ชุมชน ทั้งเอกสารและทรัพยากรบุคคลส าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งหากเอาความรู้จากสถาบันเข้าหาชุมชน จะ
เป็นการช่วยเหลือชุมชนก่อนที่จะให้ชุมชนยื่นมือมาหาเรา น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ดังงานวิจัยของ สุภัทรา อักกะมานัง (2554) ที่น าเอารูปแบบการวิจัยไปใช้แล้วมีการร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับผู้วิจัย โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยโดยการมีส่วน ร่วม หรือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research-PAR) เพื่อให้ชุมชนได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนมีความสนใจพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีหนึ่งสามารถท าได้ด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว ด้วยรูปแบบท่ีคุ้นเคย คือ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า บวร (ประเวศ วะสี, 2555) ผลการจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือขององค์กรหลักท้ัง 
3 ของชุมชน มีข้อดีอยู่บ้าง โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชน และทรัพยากรเพื่อน ามาพัฒนา ซึ่ง ประเวศ วะสี (2555) เห็นว่าการจัดการศึกษาโดยทั่วไปไม่เอาความจริง
ในสังคม การเป็นอยู่ร่วมกันเป็นหลัก เอาเนื้อหาวิชาเป็นหลัก จึงท าให้การศึกษาอยู่นอกสังคม ดังนั้น จึงควรจัด
การศึกษาโดยการสร้างสังคมความรู้และสังคมภูมิปัญญา ให้เป็นแนวทางส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ (กล้า 
ทองขาว, 2556) โดยการอาศัยหลักฐานของสังคม และบูรณาการโดยใช้ชุมชนของตนเองเป็นหลัก เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2552) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใกล้ชิดกับผู้คน จึงเป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความ
ภูมิใจของคนที่อยู่ในชุมชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณให้คนในท้องถิ่นหรือชุมชนอยู่
อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคง พอท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลและเอกชน ที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศชาติ โดยใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสื่อกลาง และได้น าการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างภูมิปัญญาและสังคมการเรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ดังพบได้จากการวิจัยของ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2544) 
ที่ให้ความส าคัญเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ การศึกษาที่ผู้คนในชาติยืนอยู่ในพื้นที่รัฐชาติ
ทั้งหมดหรือพื้นที่อ่ืนสร้างได้เอง โดยการแสวงหาผ่านการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใน
สังคมไทยพวกเขายืนอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่ใช่ของรัฐชาติตรงไหนบ้าง มีบ้างพื้นที่อยู่นอกรัฐชาติ พ้ืนที่เหล่านี้คือพื้นที่ของ
ความเป็นคน เพราะพื้นที่ของรัฐชาติคือ พ้ืนท่ีของการเป็นประชากร ทุกคนไม่ต้องการเป็นราษฎรธรรมดา แต่อยาก
มคีวามเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วยให้คนเหล่านั้นรู้ความเคลื่อนไหวของประวัติศาสตร์ 
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 อ าเภอไม้แก่นเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และมีต านานเล่าขานที่
น่าสนใจ เช่น ต านานช่ือต าบลไม้แก่น ต านานช่ือต าบลไทรทอง ต านานช่ือต าบลตะโละไกรทอง ต านานเกาะเล่าปี่ 
(ปูลาเญอลาปี) สุสานพระยาสายบุรี (สุสานมาราโหง หรือสุสานพระยาสุริยะสุนทร) โดยปรากฏร่องรอยเหลืออยู่ 
เช่น สุสานพระยาสายบุรี ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ใช้ฝังศพจนถึงปัจจุบัน เกาะเล่าปี่  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างอ าเภอสายบุรีกับอ าเภอไม้แก่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ปลาหลายชนิดที่
ได้รับการนิยมในการตกปลา นอกจากนี้ยังปรากฏศาสนาสถานคติความเช่ือในหลายศาสนาทั้งวัด มัสยิด รวมถึง
พิธีกรรมพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเช่ือว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเลในพิธีลงเลของ
ชาวไทยพุทธในหมู่บ้าน บ้านใหญ่ บ้านสารวัน บ้านดินเสมอ ความเช่ือเหล่านี้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ทรงคุณค่าควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรศึกษาการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบชุมชน
เป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรักท้องถิ่น ความภูมิใจและไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง โดยคาดว่าการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี จะช่วยลดปัญหา และข้อจ ากัดของการเรียนรู้รูปแบบเดิม ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ มี
แนวโน้มจะกลายเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และอนาคต 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 2. ศึกษาผลการใช้แผนในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 รวมจ านวนนักเรียน 52 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 37 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
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  - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ในหัวข้อ ไม้แก่นบ้านเรา 1) ประวัติความเป็นมาของอ าเภอไม้แก่น 2) ช่ือนี้มีแต่ใดมา (ประวัติความ
เป็นมาของแต่ละต าบล) 3) สถานท่ีส าคัญ 4) สถานท่ีท่องเที่ยว 5) ประเพณีที่น่าสนใจ 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติ
วิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในหัวข้อ ไม้แก่น
บ้านเรา เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 20 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. จัดปฐมนิเทศให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียน 
จุดประสงค์ของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไม้แก่นบ้านเรา ทดสอบก่อนเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 37 คน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที จากนั้นจึงน ากระดาษค าตอบไปตรวจ
แล้วบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
  3. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน านักเรียนไปศึกษาประวัติศาสตร์ภายในชุมชนและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับขั้นท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ เนื้อหาดังน้ี 
   คาบที่ 1  ประวัติความเป็นมาของอ าเภอไม้แก่น 
   คาบที่ 2 - 5  ช่ือน้ีได้แต่ใดมา (ประวัติความเป็นมาของแต่ละต าบล) 
   คาบที่ 6 - 7   สถานท่ีส าคัญ 
   คาบที่ 8 - 9  สถานท่ีท่องเที่ยว 
   คาบที่ 10  ประเพณีที่น่าสนใจ 
  4. หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ครบตามเนื้อหาที่ก าหนดแล้วน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไม้แก่นบ้านเรา มาทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
  5. ตรวจผลการสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้น าคะแนนของแบบทดสอบ ผลการจัดการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลัง
เรียน มาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนการทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สมมติฐาน
ของการวิจัย คือ ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
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**P .01 

ปัตตานี จ านวน 1 ห้อง ห้องละ 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ มีค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.58 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในหัวข้อไม้แก่นบ้านเรา ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ 1) ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดผลการจัดการเรียนรู้ 2 ) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในหัวข้อไม้แก่นบ้านเรา ท่ีสร้างขึ้น 
3) ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดผลการจัดการเรียนรู้ในชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T - Test Dependent 
 ผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนทั้งหมด 37 คน มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.41 และค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 14.43 มีค่า S.D. ก่อนเรียนเท่ากับ 3.22 และค่า S.D. หลังเรียนเท่ากับ 2.65 โดยมีค่า t อยู่ที่ 4.633 
และมีค่า Sig อยู่ที่ 0.000 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าผลการจัดการเรียนรู้หลังเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ผลการเรียนรู ้ N  S.D.   t Sig 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

37 
37 

12.41 
14.43 

3.22 
2.65 

2.02 2.66 4.633** 0.000 

  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี   มีประเด็นส าคัญที่สามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น ดังน้ี 
  1. ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีหัวข้อไม้แก่นบ้านเรา 
ผู้วิจัยพบว่า แผนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับความรู้ 
ประสบการณ์ และวัยของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ใบความรู้ 
ใบงาน ตัวอย่างของจริง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ได้ความรู้ ได้
ประสบการณ์ และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 25) ระบุว่า สื่อการเรียนรู้
ที่น ามาสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ ของจริงใน
ท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และน ามาใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ รัฐกรณ์ คิดการ (2551) กล่าวว่า การเลือกสื่อที่จะน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนจะต้องเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี เข้าใจสภาพผู้เรียน และก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมไว้อย่างชัดเจน จากนั้นพิจารณาหรือเลือกจัดหาสื่อท่ีเหมาะสมและตรงกับเนื้อหา 



 
 

 

 
75 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไม้
แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หัวข้อไม้แก่นบ้านเรา พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้จาก
การเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ หัวข้อไม้แก่นบ้านเรา ที่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้เตรียมแผนการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกสถานท่ี การสนทนาซักถาม การลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง การระดมสมอง อภิปรายร่วมกัน การน าเสนอผลงาน การเรียนรู้จากวิทยากรในชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนซึ่งแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน ทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว โดยกิจกรรมกลุ่มจะ
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้ และท างานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับตัวในสภาพของสังคมและท้องถิ่นของตน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 25) ที่ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ควรจัด
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติต้องลงมือท าจริง จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง โดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2558) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เป็นแนวคิดจากการจัดการศึกษาฐานชุมชน (CBEM) คือ การศึกษาเอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็นตัว
ตั้ง”โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม และด้วยเหตุผลดังกล่าว ท า
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากการเรียนในครั้งนี้ โดยดิษยุทธ์ บัวจูม (2556) ซึ่งมีผลดังนี้ ผลการ
เปลี่ยนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่น พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจใน
อาชีพอยู่ในระดับสนใจและสูงกว่าเกณฑ์ และนักเรียนที่เรียนท าอุปกรณ์ทอผ้ามีความสนใจในอาชีพตามเกณฑ์ 2 ) 
นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วและนักเรียนที่เรียนท าอุปกรณ์ทอผ้ามีทักษะในอาชีพท้องถิ่นอยู่ในระดับดี และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสอดคล้อง บุญเรียง ขจรศิลป์ (2553) การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิชาท้องถิ่นของ
เรา เรื่อง “วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนนาโค” โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน โดยมีผลดังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทักษะที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้ 

 1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึงควรน าเอาหลักการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานไปบูรณาการใช้กับวิชาสังคมศึกษา 
  2) การเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นฐานบ้านเกิด
และสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดการรักษาวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งควรจะน าไปใ ช้กับ
รายวิชาต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษาไทย การงานอาชีพ เป็นต้น 
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 2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้กับวิธีการเรียนการสอนแบบอ่ืน 
  2) น าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคที่
หลากหลาย 
  3) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากผลการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะ เจตคติ เป็นต้น 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
A study of learning achievement on culture and Thai wisdom 

in history subject by using Six Thinking Hats technique for Mathayomsuksa 4 students, 
Dechapattanayanukul School, Muang District, Pattani Province 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 390 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 ค่า S.D. เท่ากับ 4.80 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 32.80 ค่า S.D. เท่ากับ 2.15 (2) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มีความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก  

 

ค าส าคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนคิการคิดแบบหมวก 6 ใบ, วัฒนธรรม, ภูมิปัญญาไทย, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research aims to study the achievement and satisfaction in learning about Thai 

cultural and Thai wisdom in history course by using the technique of "Six Thinking Hats". The 
populations used in this research are 390 students in Mathayomsuksa 4 of Dechapattanayanukul 
School. The samples used in this research are 46 students in Mathayomsuksa 4 of 
Dechapattanayanukul School.  
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The instruments used in this research include of the lesson plan that using the 
technique of Six Thinking Hats, Pre-test, Post-test, and The Assessment for satisfaction of 
Learning about Thai cultural and intellectual in history course by using the technique of Six 
Thinking Hats. The statistics used to analyze data include of percentage, average, and standard 
deviation. 

The research found that the achievement of the samples in learning about Thai cultural 
and intellectual in history course by using the technique of Six Thinking Hats has improved. In 
addition, the satisfaction of the samples in learning about Thai cultural and intellectual in 
history course by using the technique of Six Thinking Hats is at high level. 
 

Keywords : The achievement, The satisfaction, Six Thinking Hats, and Thai cultural and intellectual 
 

บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นแต่ละประเทศต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
และเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (อรทัย ค าอ่อน , 2547 : 1) ความท้าทายดังกล่าว คือ การพัฒนา
คุณภาพของคน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นไปในแนวทางที่สังคมต้องการ คือ การพัฒนา
ความสามารถทางการคิดเพราะความสามารถทางการคิดช่วยให้บุคคลรู้จักคิดสามารถแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งความสามารถทางการคิดยังเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง (ยุวารินทร์ ธนกัญญา, 2546 : 1) ซึ่งกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของบุคคล
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาการคิดแบบแก้ปัญหา การพัฒนาการคิดแบบ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการพัฒนาการคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นต้น 
 จากการสอนผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณขาดความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการระดมความคิด โดยสังเกตได้จากเวลาที่ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบความคิด การล าดับประเด็น และมักแสดงความคิดเห็นจาก
การมองข้อมูลเพียงด้านเดียว อีกทั้งในสภาวะปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วการเลือกรับข้อมูลข่าวสารและน ามาคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยเฉพาะส าหรับเยาวชนและนักเรียนมีการรับข้อมูลจากโลกออนไลน์อย่าง
รวดเร็ว และน ามาปฏิบัติตามโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบส่งผลถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของเอ็ดเวิร์ด เดอ
โบโน (Edward De Bono) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน (นฤมล มีโสภา , 2550 : 5) ซึ่งเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นวิธีคิดที่มี
มุมมองการคิดแบบรอบด้าน และสามารถช่วยแก้ปัญหาความคิดที่ทับซ้อนหรือขัดแย้งกัน ซึ่งแยกการคิดออกเป็น  
6 ด้าน โดยการใช้หมวก 6 สีในการแบ่งประเภทการคิดประกอบด้วย หมวกสีขาวแทนการรับรู้ข้อเท็จจริงข้อมูล
ต่างๆหมวกสีแดงแทนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ หมวกสีเหลืองแทนการคิดในเชิงบวกหรือการมองในด้านดีและหมวก
สีด าแทนการคิดในเชิงลบ ข้อเสีย ข้อควรระวังและผลกระทบท่ีตามมา หมวกสีเขียวแทนการคิดสร้างสรรค์มองใน
มุมมองที่ต่างออกไป คิดถึงสิ่งใหม่หรือแนวทางใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่ก าลังคิดในแนวทางที่
เป็นไปได้และหมวกสีฟ้าแทนการคิดแบบจัดระเบียบหรือควบคุมและการสรุปความคิดเห็นของตนหรือกลุ่ม   
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(ศุภณัฐ พานา, 2554 : 3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ จึงเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก 
 จากการศึกษางานวิจัยของวณิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์ (2553) ท าการวิจัยเรื่อง การสอนโดยใช้เทคนิคการ
คิดหมวก 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคงคาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ และการคิดเชิงวิเคราะห์มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีปกติ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.00 คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.73 คิดเป็นร้อยละ 
82.43 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (2554) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณได้ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน เท่ากับ 9.00 คิดเป็นร้อยละ 56.25 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.00 คิดเป็นร้อยละ 68.75 
และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ 80 และบุษบง ศรีสุภา (2555) ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้เทคนิคการ
คดิแบบหมวก 6 ใบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.13 คิดเป็นร้อยละ87.10 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และคะแนนจากการทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.25 คิดเป็น
ร้อยละ 84.16 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มเช่นกัน จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากสภาพปัญหาในช้ันเรียนและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวก 6 ใบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่แบ่งการคิดออกเป็น 6 ด้านสามารถท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
แยกแยะในประเด็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเนื่องจากนักเรียนรับข้อมูลวัฒนธรรมต่างชาติและน ามา
ปฏิบัติตามโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบด้านส่งผลถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป และ
วัฒนธรรมไทยบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืม ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนักเรียนสามารถคิดได้รอบด้านไม่หลง
ประเด็นและช่วยป้องกันความสับสน และลดความขัดแย้งทางความคิด โดยใช้สีของหมวกเป็นสัญลักษณ์แทนการ
คิดในแต่ละด้านเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนสามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักคิดมีความ
รอบคอบและรวบรวมข้อมูลความรู้วิเคราะห์หาเหตุผล และเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้านการคิดให้
ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ คิดพิจารณารอบด้าน สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล       
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อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 390 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 46 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 8 แผน  
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย โดย
ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นข้อสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) จ านวน 40 ข้อ  
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจทางการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ านวน 10 ข้อ  
3. การสร้างและการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างและการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
 3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมาย และเนื้อหา
รายละเอียดของการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1.3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยการใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ ดังนี้ 
   1) วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรม   1 คาบ 
   2) วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจ  1 คาบ 
   3) วัฒนธรรมทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี 1 คาบ 
   4) วัฒนธรรมทางสุนทรียะ    1 คาบ 
   5) ภูมิปัญญาไทยด้านคติความเช่ือ   1 คาบ 
   6) ภูมิปัญญาไทยด้านการด าเนินชีวิต   1 คาบ  
   7) แนวทางในการน าภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิต 1 คาบ 
   8) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    1 คาบ 
  3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้ผู้เชียวชาญ ด้านเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 คน ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
  3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  3.2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างแบบทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากเอกสารต าราการสร้างแบบทดสอบทางการเรยีน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอย่างถูกต้อง 
  3.2.2 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ 
  3.2.3 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่สร้างขึ้นให้ให้
ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ ด้านภาษา ด้านเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
เพื่อให้แบบทดสอบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
  3.2.4 น าแบบทดสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ในหน่วยการ
เรียนรู้ โดยวิธีหาค่า (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อหาผลรวมของคะแนนในข้อสอบแต่ละ
ข้อ เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ถือว่าเข้าเกณฑ์ 
  3.2.5 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย มาปรับแก้และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คนต่อไป 
 3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
จ านวน 10 ข้อ  

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิชาการเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
  3.3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จ านวน 10 ข้อ เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
   5 คะแนน หมายถึง  มากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง  มาก 
   3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  น้อย 
   1 คะแนน หมายถึง  น้อยที่สุด 
  3.3.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้น ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะข้อความ และความเหมาะสมในการใช้ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
  3.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการวัด โดยวิธีหาค่า (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อหาผลรวมของคะแนนในประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละข้อ เลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ถือว่าเข้าเกณฑ์ 
  3.3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ให้นักเรียนประเมินความพึ งพอใจเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.3.6 น าผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนมาตรวจให้คะแนน 
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2545 : 73)  
      ค่าเฉลี่ย      ระดับความพึงพอใจ 
   4.50 - 5.00   มากทีสุ่ด 
   3.50 - 4.49   มาก 
   2.50 - 3.49   ปานกลาง 
   1.50 - 2.49   น้อย 
   1.00  -1.49   น้อยที่สุด 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 

 4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสาระประวัตศิาสตร ์เรื่อง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
 4.2 ท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาประวัตศิาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดย
การใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ท าการสอนจ านวน 8 คาบ ตามวันท่ีก าหนด ดังนี้  
  1) วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรม  
  2) วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจ 
  3) วันที่  19 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง วัฒนธรรมทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี 
  4) วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง วัฒนธรรมทางสุนทรียะ 
  5) วันท่ี 3 ธันวาคม 2561  เรื่อง ภูมิปัญญาไทยด้านคติความเช่ือ  
  6) วันท่ี 17 ธันวาคม 2561  เรื่อง ภูมิปัญญาไทยด้านการด าเนินชีวิต 
  7) วันท่ี 20 ธันวาคม 2561  เรื่อง การน าภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  8) วันท่ี 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 4.3 ท าการทดสอบหลังจากการทดลองเสร็จ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 4.4 ท าการประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ในวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 และน าแบบประเมินมาตรวจความสมบูรณ์เพื่อเตรียมวิเคราะห์ต่อไป 
 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ 

การทดสอบ จ านวน (N) คะแนนเต็ม ร้อยละ (P) ค่าเฉล ี่ย ( x ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ก่อนเรียน 46 40 29.06 14.15 4.80 

หลังเรียน 46 40 71.60 32.80 2.15 

  
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ 

ข้อที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1 ครูชี้แจงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

4.33 0.47 มาก 

2 ครูให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลนักเรยีนในการจดัการเรียนการสอนอย่างทัว่ถึง 4.70 0.47 มากที่สุด 
3 เป็นวิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานไม่เครียด 4.26 0.44 มาก 
4 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ นักเรียนมีและรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4.37 0.49 มาก 
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5 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์รอบด้าน คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

4.57 0.54 มากที่สุด 

6 ผู้สอนมีวิธีสอนที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.37 0.53 มาก 
7 การจัดการเรยีนการสอนแบบหมวก 6 ใบ ช่วยให้ผูเ้รยีนมีความกระตือรือร้น 4.35 0.60 มาก 
8 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.39 0.74 มาก 

9 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.70 0.51 มากที่สุด 
10 ควรน าวิธีการเรียนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 หมวกไปใช้ในการเรียน

วิชาอื่น ๆ นอกจากวิชานี้ 
4.74 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ( x ) 4.48 0.53 มาก 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวก 6 ใบ พบว่า ก่อนเรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 29.06 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 และ S.D. เท่ากับ 
4.80 หลังจากเรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
71.60 หรือมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 32.80 และ S.D. เท่ากับ 2.15 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า การเรียนด้วยเทคนิคการคิด
แบบหมวก 6 ใบ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.54 หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.65 
แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับแนวการสอนด้วยเทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 2. ความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบจากการพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์ 
เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.53 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้น าเสนอปรากฏผลสรุปการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวก 6 ใบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 14.15 คิดเป็นร้อย 29.06 และมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 32.80 คิดเป็นร้อย 71.60 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของของ วณิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์ (2553) ท าการวิจัย เรื่อง การสอนโดยใช้เทคนิคการคิด
หมวก 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคงคาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ และการคิดเชิงวิเคราะห์มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีปกติ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.00 คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.73 คิดเป็นร้อยละ 
82.43 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (2554) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
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พบว่า การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณได้ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน เท่ากับ 9.00 คิดเป็นร้อยละ 56.25 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.00 คิดเป็นร้อยละ 68.75 
และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ 80.00 เช่นเดียวกับงานวิจัยของบุษบง ศรีสุภา (2555) ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
26.13 คิดเป็นร้อยละ 87.10 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม และคะแนนจากการทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.25 คิดเป็นร้อยละ 84.16 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็มเช่นกัน 
 2. ความพึงพอใจทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเท่ากับ 4.48 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา แสงมณีย์ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ในวิชาสังคมศึกษา โดยกลวิธีการสอนแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์
รอยเเยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้
เทคนิคหมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก ค่าเท่ากับ 4.08 ประณีต วงษ์เกษกรณ์ (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมหมวก 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่า   เท่ากับ 4.55 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุมิตรา พูนสุขเสริม (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาดของผู้เรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภฯ์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนที่ใช้วิธีสอนด้วยเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.64 จะเห็นได้ว่าการ
น าเทคนิคหมวก 6 ใบ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะท าให้ผูเ้รยีนมีความพึงพอใจทางการเรียนรู้อยูใ่นระดับมากข้ึนไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาควรควรส่งเริมและเพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ครูผู้สอนไม่ควรตั้งค าถาม
หรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับหมวกใบใดใบหนึ่งนานจนเกินไป ควรที่จะมีการสับเปลี่ยนให้นักเรียนคิดหมวกใบ
อื่นเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นทางความคิดและไม่ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และการจัดกิจกรรมด้านการ
คิดควรจัดอย่างต่อเนื่องและจัดให้บ่อยมากขึ้น เพราะหากไม่ท าอย่างต่อเนื่องนักเรียนอาจจะเกิดความสับสนหรือไม่
เข้าใจในเนื้อหา 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และแบบเรียนปกติ 
  2.1 ควรน าเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบไปใช้ในการจัดการเรียนรู ในกลุ่มสาระการเรียนรู
อื่นๆ และระดับช้ันอ่ืนๆ ต่อไป 
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  2.3 ควรมีการศึกษาและคัดเลือกเนื้อหาที่นอกเหนือไปจากบทเรียนปกติ อาจเป็นเรื่องหรือ
เหตุการณที่นักเรียนหรือสังคมก าลังให้ความสนใจ เช่น บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพราะนักเรียนจะได
ตระหนักถึงการน าความรูที่เรียนไปใช้ประโยชนในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
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 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R  
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล 

The Development of Reading for Main Idea Skill Exercises Using SQ3R 
Technique of  Pratomsuksa 5 students in Banintanin School 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางการอ่านจับใจความก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการอ่านจับใจความ
โดยใช้เทคนิค SQ3R และ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 18 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านวัดความเข้าใจ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความโดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที (t-test dependent)                    
           ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  (E1/E2 ) 
เท่ากับ 77.48 /75.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 2) ผลการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  SQ3R วิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้  3)ความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ ,เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R, การอ่านจบัใจความ 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop reading skill exercises using SQ3R 

technique base on the standard criteria 75/75. 2) to compare reading for main idea skill by using 
the test of SQ3R for Pratomsuksa 5 Students of Banintanin School 3) to study students' 
satisfaction forward the reading for main idea using SQ3R technique.  

The sample consisted of 18  Students Banintanin School, studying in second semester 
of 2018 academic year. They were selected by purposive sampling, The instrument used for 
research were the Lesson plan, the test of reading for the main idea and the reading of the main 
idea 10 set and the satisfaction questionnaire of Pratomsuksa 5 Students of Banintanin School. 
The data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test dependent. 
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 The research result that 1)  Performance of Reading for Main Idea Skill Exercises Using 
SQ3R Technique had 75/75 at target standard and purpose of research was ( E1/E2 ) 77.48/75.95 
which was higher than the establish requirement.  2) The student studied with  Skill Exercises on 
the Reading of The Main Idea using by SQ3R Technique has higher learning development than 
before using with the significant level of .01. 3) The students in Pratomsuksa 5 Banintanin School  
had the satisfaction towards the Skill Exercises on the Reading of The Main Idea using by SQ3R 
Technique at the highest level. 
 
keyword : Skill Exercises,SQ3R Technique, the Reading of The Main Idea 
 
 

บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สาระที่ 1 การอ่าน 
ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ไว้ใน  มาตรฐาน ท 1.1  “ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 2) อีกทั้ง
ก าหนดตัวช้ีวัดสาระการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ดังกลา่วไว้ในส่วน
ของ การอ่านออกเสียงและการบอกกความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ การอ่าน
จับใจความจากสื่อต่าง ๆ การอ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้ที่ส าคัญ ด้วย
เหตุนี้ การสอนภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องสอนทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน กล่า วคือ การสื่อสาร
ประกอบด้วย กระบวนการรับสาร คือ การอ่าน การฟัง การดู ส่วน การส่งสาร คือการพูดและการเขียน ซึ่งการอ่าน
เป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนเพราะนักเรียนต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียน
การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและกว้างขวาง  ข้อมูลที่นักเรียนได้รับจาก
การอ่านนั้นมีทั้งส่วนที่ เป็นประโยชน์และเป็นโทษ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนจึงจ าเป็นต้องรู้จักอ่าน คิดพิจารณาแยกแยะและประเมินข้ อมูล
ข่าวสารหรือเรื่องราวเหล่านั้นได้ว่ามีความถูกต้องมีเหตุผลน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนจึงควรส่งเสริมทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2551 : 1)  

จากความส าคัญของการอ่านที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า การอ่านมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
และทุกคนในสังคมโดยเฉพาะการอ่านจับใจความและการอ่านสรุปความซึ่งเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 2) มีนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า 
ผู้เรียนต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดีสามารถอ่านเขียนฟังดูและพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยรักการอ่าน
การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  เน้นผลสัมฤทธ์ิของทักษะความเข้าใจของการอ่านจนสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและมีเหตุผลเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันจะน าไปสู่ชีวิตที่ผาสุกในสังคมได้  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมีศักยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 

 

ในปัจจุบัน การสอนอ่าน มีสื่อที่ใช้ในการสอนและฝึกอ่านได้หลายรูปแบบ  รูปแบบการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว คือ การสอนอ่านแบบ SQ3R ของโรบินสัน (Robinson) ซึ่งนักวิจัยหลายคน 
เช่น นันทพร เรืองอร่าม (2559) และพรทิพา สุวรรณรัตน์ (2560) ได้วิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
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ภาษาไทยสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวช้ีวัดของช้ันประถมศึกษาปีที่  4 - 6 คือ ให้
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสรุปความจากสื่อต่างๆเช่นข่าวจากหนังสือพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในชุมชนบทความนิทานเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณคดีในบทเรียน บทโฆษณา สารคดี 
บันเทิงคดี ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทอาเศียรวาท ค าขวัญ บทร้อยกรอง ร่วมสมัย
บทเพลง 

ดังนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การอ่านมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน 
ผู้วิจัยจึงสนใจใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน
บ้านอินทนิล อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75   

2. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะทางการอ่านจับใจความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรยีนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการ
อ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มสีมมติฐานการวจิัย ดังน้ี  

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 75/75 

2. ผลการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการอ่านจับ
ใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดงันี้  
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรยีน 35 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) คือ นักเรียนห้องช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5 /2 จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรยีนอยู่ในระดับ ปานกลางถึงอ่อน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ส าหรับนักเรยีน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 แผน เวลา 10 ช่ัวโมง  
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2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R จ านวน 10 แบบฝึก  
3. แบบทดสอบการอ่านจบัใจความกอ่นและหลังเรียน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้อสอบชนิดปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ    
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มตี่อการอ่านจับ

ใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
1. แผนการจดัการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 

SQ3R ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนในการสรา้งดังนี้  
     1.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล 
     1.2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
     1.3) ศึกษาเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในครัง้นี้  
     1.4) วิเคราะห์เนื้อหาและจดุประสงค์การเรยีนรู้  
     1.5) ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความโดยเทคนคิ
การอ่านแบบ SQ3R จ านวน 10 แผน  

ขั้นหาคุณภาพ 
1. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

และ 
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

2. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการเรยีนการสอน จ านวน 3  
ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู้ แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้มา
ตรวจสอบหาความถูกต้องและความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรยีนรู้ในประเด็นต่าง ๆ โดยได้ใช้ผลมาค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยได้ก าหนดให้มีคะแนนดังน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรยีนรู้ตรงตามวตัถุประสงค ์
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรูต้รงตามวัตถุประสงค ์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรยีนรูไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีไดม้าค านวณค่า IOC คัดเลือกดัชนีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการหาค่า 
IOC ของแผนการจดัการเรียนรู้ ผลปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแผนการจัดการเรยีนรู้มคีวาม
เหมาะสมโดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-1.00 และมีการปรับปรุงในบางประเด็นคือ ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรมกีารระบุชัดเจนว่าต้องการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใด
ที่เกิดกับผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ  

3. น าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 10 แผน ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไป 
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบ้านอินทนลิ เพื่อดูความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เนื้อหา เวลาที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ผลทีไ่ด้จากการน าแผนไปทดลองใช้ พบว่า ควรมีการ
ปรับในส่วนของเนื้อหาเน้นทักษะการอ่านจับใจความมากกว่าน้ี 

4. จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
2.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R จ านวน 10 แบบฝึก ค าถาม และแบบฝึก

ทักษะการอ่านวัดความเข้าใจจากเรื่องสั้นท่ีอ่าน 10 เรื่อง เพื่อจับใจความ และวิธีการทบทวน กลา่วคือ การอ่านซ้ า
ทบทวนด้วยการตอบค าถามจากนทิานที่อ่าน 10 เรื่อง โดยมีแบบฝึกทักษะการอ่านวัดความเข้าใจ 1 ชุด เป็น
แบบฝึกหัดแบบอตันัย ตอบค าถามจากเรื่อง มีขั้นตอนในการสรา้งดงันี้  
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   2.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ศึกษาผลการเรียนท่ีคาดหวังรายป ีศึกษาเนื้อหาในบทเรียน (ภาษา พาที) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมท้ังศึกษาเทคนิคการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ จากเอกสารตา่งๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 ก าหนดขอบข่ายเนื้อหา และจ านวนข้อในการสร้างแบบฝึก
ทักษะเรื่อง การอ่านจับใจความ โดยแบบฝึกทักษะจ านวน 1 แบบฝกึท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีจ านวน 3 ตอน 
ประกอบด้วย 
 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ตอนท่ี 1 ตอบค าถามจากเรื่อง 
 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ตอนท่ี 2 เรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องให้ถูกต้อง 
 แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ตอนท่ี 3 แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
จ านวน 10 ข้อ 
   2.3) น าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
   2.4) น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกทกัษะ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนยิามศัพท์เฉพาะ และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความชัดเจน ถูกต้อง 
และสมบูรณ ์
   2.5) น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปวเิคราะห์หาคา่ดัชนี
ความสอดคล้องระหวา่งค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) จากนั้น คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มคี่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
   2.6) น าแบบฝึกทักษะที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียน
บ้านอินทนิล จ านวน 3 คน โดยใช้นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบฝึก
ทักษะ 
 2.7) น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขตามความบกพร่องแล้ว ไปทดสอบใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5/1 โรงเรียนบ้านอินทนิล จ านวน 9 คน โดยใช้นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เพือ่หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ( E1/E2 )  
  2.8) จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R จ านวน 10 แบบฝึกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย เพื่อใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
 3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่าน รายวิชาภาษาไทย ม ี1 ชุด ประกอบด้วย แบบทดสอบการอ่านวัดความเข้าใจก่อนเรียน แบบฝึก
ทักษะการอ่านวัดความเข้าใจ  และ แบบทดสอบการอ่านวัดความเข้าใจหลังเรียน  โดยแบบทดสอบนีม้ีลักษณะ
เหมือนกัน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้ตอบ 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  SQ3R ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความรู้ที่สรา้งขึ้นเสนอผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของข้อสอบ เป็นการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบรายข้อกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( IOC : 
Item Objective Congruence) และเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ที่ยอมรับได้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ผลการวิเคราะห์พบว่า 
แบบทดสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ .80-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านอินทนิลที่มีต่อการอ่าน
จับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอต่อคณะผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินความ
ถูกต้องและเหมาะสมของประเด็นการประเมิน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ประเด็นการประเมินมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ประเด็นการประเมินมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับมาก 
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 ระดับ 3 หมายถึง ประเด็นการประเมินมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ประเด็นการประเมินมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ประเด็นการประเมินมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  และเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา พบว่า ประเด็นการประเมินในแบบวัดความพึงพอใจ มี
ความถูกต้องและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยต้องการศึกษาพฤติกรรมด้านความเข้าใจในการอ่านจากเรื่องที่ก าหนด ซึ่งวัดด้วย
แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านเรื่อง หลังจากฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R จ านวน 10 เรื่อง เป็น
เวลาทั้งหมด 10 ช่ัวโมง ในการเกบ็ข้อมูลผู้วิจยัไดด้ าเนินการอ่านจับใจความ โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ให้แก่
ผู้รับการทดลอง ในช่วงเวลาสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  โดยนักเรียนในห้องมีทั้งหมด 18 คน  
 จากนั้นผู้วิจัยจะท าการเกบ็รวบรวมแบบทดสอบทั้งหมดไว้ และตรวจคะแนนหาความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R การให้คะแนนการตรวจใหค้ะแนน
ของแบบทดสอบ คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 0 และ 1 หมายถึง ถ้านักเรียนตอบถูกให้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิด 
ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการทดลองโดยใช้สถติิต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปเพือ่
ประมวลและหาค่าสถิติต่างๆ  

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วจิัยได้ค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในการอา่นจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R  
3. การทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านรายวิชาภาษาไทยก่อนและหลังโดยใช้

การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ใช้การทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาผลการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ผู้วิจัยวิเคราะห์ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างหนึ่งกลุม่ด้วยค่าที (t-test 
dependent) 

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

75/75 
2. ผลการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการอ่านจับใจความโดยใช้ 
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R อยู่ในระดับมากท่ีสุด 



 
 

 

 
94 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ผลการอ่านจับใจความโดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R  มีประสิทธิภาพเท่ากบั(E1/E2 ) เท่ากับ  

77.48 /75.93 สงูกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว ้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R   
 

ค่าประสิทธิภาพของ 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R (E1/E2) 

คะแนนเตม็ 
(คะแนน) X  (S.D) ร้อยละ 

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1) 
(จากร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนท าได้
จากแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความแบบ SQ3R  ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75   

300 232.44 2.34 77.47 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E2) 
(จากร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนท าได้
จากแบบทดสอบการเรยีนรู้แบบฝกึทักษะ
การอ่านจับใจความแบบ SQ3R  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75  

30 22.78 2.01 75.93 

ดังนั้น แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 77.47/75.93 สูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว ้

 

2. ผลการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปี      

ที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที่  2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังไดร้ับการสอนอ่านจับใจความแบบ 
   SQ3R  ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 
 

ล าดับ 
    คะแนนสอบ (30 คะแนน) 

D D2 ระดับคณุภาพ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 18 24 6 36 พอใช้ 
2 21 21 0 0 พอใช้ 
3 9 15 6 36 พอใช้ 
4 12 30 18 324 ดีมาก 
5 9 24 15 225 ดีมาก 
6 12 18 6 36 พอใช้ 
7 15 15 0 0 - 
8 9 12 3 9 พอใช้ 
9 27 30 3 9 พอใช้ 
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ล าดับ 
    คะแนนสอบ (30 คะแนน) 

D D2 ระดับคณุภาพ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

10 14 21 7 49 ด ี
11 21 21 0 0 พอใช้ 
12 9 12 3 9 พอใช้ 
13 24 27 3 9 พอใช้ 
14 12 24 12 144 ด ี
15 24 27 3 9 พอใช้ 
16 9 18 9 81 ด ี
17 24 27 3 9 พอใช้ 
18 12 21 9 81 ด ี

ผลรวม 281 387 106 1066 - 
ค่าเฉลี่ย 15.61 21.5 5.88 19.62 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 2  ในภาพรวมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีผลคะแนนอยู่ ในระดับ พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.88 คิดเป็นร้อยละ 19.62 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลพัฒนาการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนอ่าน 

 จับใจความโดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  
 โรงเรียนบ้านอินทนิล 

 

จ านวน
นกัเรียน (n) 

ผลรวมคะแนนจากการทดสอบ 
 

D  
 

 2)( D  

 

 2D  

 
t ก่อนเรียน 

(Pre-test) 
หลังเรียน 

(Post-test) 
18 281 387 106 11236 1066 4.90 

                

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ที่ df = 17 (t0.05, 17  =  2.11)   
จากตารางที่ 3  ผลจากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการ

การสอนอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนบ้าน
อินทนิล พบว่า ค่า t ที่ได้รับจากการค านวณเท่ากับ 4.90 และค่า t จากตารางมีค่าเท่ากับ 2.11 โดยมี degree of 
freedom เท่ากับ 17 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคแบบ 
SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านอินทนิล มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ที่มีต่อการอ่านจับใจความโดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจต่อการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ของนักเรียน 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล 
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รายการ X  (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ให้ทั้งความรู้

และความเพลิดเพลิน 
4.73 0.45 มากที่สุด 

2. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ช่วยให้เรียนได้
สะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียนตามปกติ 

4.51 0.65 มากที่สุด 

3. นักเรียนที่เรียนช้าสามารถเรียนด้วยการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ SQ3R ได้ด้วยตนเอง 

4.51 0.56 มากที่สุด 

4. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R เรียนง่ายกว่า
การเรียนปกติ 

4.51 0.51 มากที่สุด 

5. เรียนโดยใช้การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R 
แล้วท าให้แสดงความสามารถได้เต็มที่ 

4.54 0.56 มากที่สุด 

6. เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ 4.46 0.61 มาก 
7. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R สามารถใช้

เรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา 
4.54 0.56 มากที่สุด 

8. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ช่วยให้เกิด
ความคิดริเริ่มได้มากข้ึน 

4.38 0.68 มาก 

9. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ช่วยให้
นักเรียนได้ลงมือท าจริงๆ 

4.54 0.61 มากที่สุด 

10. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ช่วยให้เรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวาง 

4.59 0.60 มากท่ีสุด 

11. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R สามารถใช้
สอนแทนครูได้ 

4.24 0.80 มาก 

12. นักเรียนพอใจที่ได้ทราบคะแนนของตนเอง 4.49 0.69 มาก 

13. วิธีสอนแบบน้ีท าให้มีความกระตือรือร้นอยากเรียนมากขึ้น 4.70 0.46 มากที่สุด 

14. นักเรียนเรียนด้วยการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
SQ3R อย่างมีความสุข 

4.62 0.55 มากที่สุด 

15. นักเรียนมีความพอใจกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 4.43 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 - มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3  พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52) โดย  3 รายการที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีดังนี้ 1) การสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ให้ทั้ง
ความรู้และความเพลิดเพลิน ( X = 4.73, S.D. = 0.45) 2) วิธีสอนแบบนี้ท าให้มีความกระตือรือร้นอยากเรียนมาก
ขึ้น ( X = 4.70, S.D. = 0.46) และ 3) นักเรียนเรียนด้วยการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
SQ3R อย่างมีความสุข ( X = 4.62, S.D. = 0.55) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ผลการอ่านจับใจความโดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแบบ SQ3R  มีประสิทธิภาพเท่ากับ(E1/E2 ) 

เท่ากับ 77.48 /75.93 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พรทิพา สุวรรณรัตน์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค
การสอน แบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.70 / 85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 /80  ที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับ นันทพร เรืองอร่าม 
(2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่าน แบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   

โดยสรุปแบบฝึกทักษะการอ่านจับ ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นดังนั้น ควรส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครูสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป ทั้งนี้แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่ม สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนได้ ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นและสนใจที่จะศึกษา และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ด้วยความ
กระตือรือร้นจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะทั้งด้าน กระบวนการทางความคิดและทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านอินทนิล มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพา  สุวรรณรัตน์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน แบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 
SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และยังสอดคล้อง
กับนันทพร  เรืองอร่าม.(2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ 
SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียน ด้วยการสอนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านจับ
ใจความส าคัญสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

สรุปโดยมองภาพรวมของ วิธีการที่ใช้ฝึกการอ่านโดยใช้ฝึกทักษะในการจับใจความและเทคนิคการสอน 
แบบ SQ3R  หรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี เร้าความสนใจในการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนด าเนิน 
กิจกรรมด้วยตนเอง สามารถส่งเสริมให้นักเรียนจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านอินทนิล มีความพึงพอใจต่อการสอนอ่านจับใจความโดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรทิพา  สุวรรณรัตน์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ร่วมกับเทคนิคการสอน แบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
( X =4.65)   
  เนื่องมาจากแบบฝึกการอ่านจับใจความ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน
นั้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนกล้าคิด กล้า แสดงออก ครูมีหน้าที่
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จัก คิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความสามารถพร้อมทั้งให้ ค าแนะน าชมเชย ข้อเสนอแนะในการ
ท างานแต่ละครั้ง เมื่อนักเรียนได้รับสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดความ กระตือรือร้น มีความชอบและอยากเรียนเปิด 
โอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจและสรุปความคิดเห็น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ดีขึ้น และท าให้มี
ความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ วิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปจัดการเรียนการสอน 
               แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R   สามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอน และสามารถน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     ควรเพิ่มการเสนอหัวข้อเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือปรับตัวแปรในการศึกษา 
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การพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาไทยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าด่าน 
 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ชุด ท้องถิ่นของหนู 

Development of Speaking Skills Communication Skills in Thai Language of Early 
Childhood Education Ban Ta Dan School Use the Storytelling Activities. 

 
ผู้วิจัย ปนัดดา   มีนา1 

จารึก   สระอสิ2 
อลิษา   ดือราแม3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้านท่าด่าน หมู่ที ่3 ต าบลตะโละการโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน  2. เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดโต้ตอบด้วยภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละการโปร์ อ าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 13 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์หน่วยสัตว์โลกน่ารัก แผนการจัดประสบการณ์หน่วยข้าวมหัศจรรย์ 
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยธรรมชาติแหล่งพลังงาน แผนการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนท่าด่านน่าอยู่ สื่อ
นิทานประกอบการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและการโต้ตอบด้วย
ภาษาไทย 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน มีทักษะการฟัง 
การพูด การเข้าใจภาษาไทย การสื่อสารภาษาไทยที่ดีขึ้นและสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนด้วยภาษาไทยได้ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้วยการเล่านิทาน, กิจกรรมการเล่านิทาน, นิทานชุดท้องถิ่น 
              ของหนู 

 
Abstract 

This research aims to : 1. To develop in Thai communication skills of early childhood 
students with storytelling activities of kindergarten students 2 Ban Ta Dan School  2. To develop 
interactive skills with Thai language of kindergarten students 2 Ban Ta Dan School . The 
Purposive Sampling of 13 students in the second semester of the academic year 2018. The 
sample was Purposive Sampling. Research tools consisted of Lesson plan for students,  Story 
book, Language skill and interactive skill test in Thai language. 
                                                           
1
 ครูพัฒนาท้องถิ่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานี 

2 อาจารยน์ิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้านท่าด่าน  อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 
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The research found that Students who have been taught with storytelling activities have 
listening, speaking, understanding and communication skills better of Thai language. And better 
interact with teachers in Thai language. 
 

Keywords : Develop Thai Language Skills with Storytelling, Storytelling Activities 

 
บทน า 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ใช้ในการติดต่อราชการและกิจการในชาติ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้
ในการสื่อสารกัน  (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ , 2518 : 2 อ้างถึงใน ดันนียาล  สารี , 2547 : 1)  และภาษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้  โดยเฉพาะ
ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เช่นเดียวกับ อุบล  เวียงสมุทร (2540 : 54)  กล่าวว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ช้ีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์  
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล  หากสามารถใช้ทักษะภาษาได้ดี  ย่อมด ารงชีวิตอยู่ในสัง คมได้อย่าง
ราบรื่น  มนุษย์สามารถเรียนรู้ภาษาได้ด้วยความสามารถทางภาษาที่มีมาตั้งแต่เกิด  สามารถเรียนรู้ภาษาที่ใช้
สื่อสารได้อย่างง่ายดาย  เพราะมีองค์ความรู้อยู่ในจิตใต้ส านึก  (พรชุลี  อาชวอ ารุง,2541 : 4) 

การสอนภาษาไทยแก่เด็กปฐมวัยในสมัยก่อนมีระบบโรงเรียน  มุ่ งให้เด็กสามารถอ่านออกและเขียน
ภาษาไทยได้เท่านั้น (เยาวพา  เดชะคุปต์, 2542 : 41)  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทย  วิชาภาษาไทยจึงเป็น
วิชาที่ส าคัญที่สุดส าหรับเด็กไทย  ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ฝึกฝนให้สามารถใช้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว  ภาษาไทย
นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วยังต้องใช้ภาษาไทยในการเรียนวิชาอื่นๆ อีก  (ก่อ สวัสดิพาณิชย์, 2516 : 47) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ  3-6 ปี  พุทธศักราช 2560  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 
๒๕-๒๗)  ก าหนดจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษา  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  ผ่านประสบการณ์ส าคัญในการใช้ภาษาด้วยการพูดแสดงความรู้สึก  การพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง การอธิบายสิ่งของและเหตุการณ์  การฟังนิทาน  เรื่องราว  ค ากลอน  ค าคล้องจอง  ด้วยกิจกรรม
พัฒนาภาษาที่เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่เป็น
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยโดยตรง  ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี  ประเทศไทยมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวง
แหน เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ 

ภาษา คือ เครื่องมือสื่อสารระหว่างมนุษย์ซึ่งอาศัยเสียงเป็นส าคัญ ภาษาจะต้องประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 2 ประการ  คือ 

1.  เสียงพูดที่นึกไว้แล้วพูดออกมา 
2.  ความหมายซึ่งผู้พูดและผู้ฟังหรือผู้ได้ยินแล้วเข้าใจรับรู้ตรงกัน  คือ  ฟังออกและผู้ฟังต้องตอบได้ด้วย 

(คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเนื่องในวาระครบ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, 2532 : 18) ซึ่งสอดคล้องกับค า
กล่าวของ นิสา ศักดิ์เดชยนต์ และคณะ (2526 : 3) ได้กล่าวว่า เสียงในภาษามีความส าคัญ การออกเสียงของผู้ที่พูด
ภาษาใดภาษาหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนชาตินั้นภาษานั้นหรือไม่ก็ให้ฟังส าเนียงการออกเสียงของเขา ดังค าพังเพย
ที่ว่า  “ส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล”  ก่อนที่จะพูดได้คล่องเราต้องเริ่มจากการฝึกออกเสียงก่อน ซึ่งการฝึกออก
เสียงมีความส าคัญ เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพูดและการออกเสียง  (กรมวิชาการ, 2528 : 9)  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  
ภาษาไทยมีความส าคัญกับคนในชาตไิทย  เพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
ถึงแม้ว่าคนในประเทศไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  แต่ภาษาท่ีใช้ติดต่อทางราชการ คือ  ภาษาไทย
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เท่านั้น และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้อง
เรียนรู้  เพื่อใช้ในการสื่อสารและเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัย   

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากจังหวัดอื่นของประเทศไทย  กล่าวคือ  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู  นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่ง
ใช้ภาษามลายูถิ่น (Malayu  Dialect)  ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ภาษามลายูถิ่นจึงเป็นภาษาแม่ หรือภาษาที่
หนึ่งส าหรับคนในแถบนี้  ส่วนภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่สอง  ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากในการออกเสียง
โดยเฉพาะส าหรับประชากรใน จังหวัดปัตตานี อมร   ทวีศักดิ์  (2530 : 8-9)  ได้ท าการวิจัยเรื่องภาษามลายูถิ่นใน
ประเทศไทย  กล่าวถึงสถานภาพของภาษามลายูถิ่นในประเทศไทยว่า  ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีใช้ภาษา
มลายูถิ่นอย่างแพร่หลายที่สุด  ความคล่องในการใช้ภาษามลายูถิ่นสูงกว่าภาษาไทยจากสาเหตุหลายประการได้แก่  
การใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่  ท าให้โอกาสในการใช้ภาษาไทยมีน้อยลง  จากสภาพดังกล่าวท าให้เด็กเกิด
ความเคยชินและน าภาษามลายูถิ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน  จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
ภาษาไทยทั้งในเรื่องการรับรู้ความหมายและการพูดออกเสียง  อิทธิพลของการใช้ภาษ ามลายูท้องถิ่นใน
ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้พัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระดับช้ันที่สูงขึ้น  จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวท าให้ทราบว่าพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเด็กอาศัยอยู่เป็นประการส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นผล
จากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  แต่เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกทั้ง
สิ่งแวดล้อมของบุคคลก็ไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์แตกต่างกัน (สุจิตร ศรีประสิทธ์ิ, 2534 : 5)   
 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือเด็กที่มีอายุ 3-6 ขวบ เป็นอย่างมาก เพราะ
นิทานเป็นเรื่องของความบันเทิง ฟังแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ ให้ข้อคิด
และคติเตือนใจ และนิทานยังเป็นสื่อที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเด็กให้ตอบสนองต่อการเล่านิทานได้อย่างดี (วาโร 
เพ็งสวัสดิ์, 2541 : 47-57) นิทานนอกจากจะให้ความบันเทิง ฟังแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนั้น ใน
นิทานยังมีเนื้อเรื่องหลากหลายและผู้เล่าควรเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่จะท าให้เด็กฟังแล้วสามารถจับใจความ
ส าคัญของเรื่องได้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว คือ การเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ า เพราะคุณค่าต่างๆ ที่ปรากฏในนิทานจะถูก
ประทับไว้ในใจเด็กอย่างลึกซึ้ง การที่เด็กฟังนิทานซ้ าๆ ไม่ใช่เพื่อจดจ า เพราะเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการด้านการจดจ า
ที่แม่นย า เด็กส่วนมากสามารถจ านิทานได้หลังจากฟังนิทานเพียงครั้งเดียว แต่การเล่านิทานซ้ าๆ กันเป็นเวลานาน
นั้นช่วยให้เด็กสามารถจับใจความ เก็บเอาความคิด และความหมายในนิทานเข้าไป จนพัฒนาเป็นความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ (มานิตา ลีโทชวลิต, 2544: 45-46)  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าทักษะการพูดสื่อสารภาษาไทยและการโต้ตอบด้วย
ภาษาไทยในเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งมีอายุประมาณ 3-6 ปี เมื่อเด็กปฐมวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองในชีวิตประจ าวัน  เด็กเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษา สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจัดให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์(Interact) กับสิ่งแวดล้อมในสังคมรอบๆ ตัวที่เด็กมีความคุ้นเคยและใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมกับวัยนี้  
คือ การสอนด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย จะต้องใช้วิธีการสอนด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การเข้าใจทางด้านภาษา จน
สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับครูผู้สอนเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าด่าน ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการโต้ตอบด้วยภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าด่าน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละกาโปร์  

อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่ก าลังศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์ ๔ แผน แผนละ ๒ สัปดาห์ ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์หน่วย 

สัตว์โลกน่ารัก แผนการจัดประสบการณ์หน่วยข้าวมหัศจรรย์ แผนการจัดประสบการณ์รู้หน่วยธรรมชาติแหล่ง
พลังงาน แผนการจัดประสบการณ์รู้หน่วยชุมชนท่าด่านน่าอยู่ 

2. สื่อนิทานประกอบการจัดการเรียนการสอน 
3. แบบสังเกตทักษะการสื่อสารภาษาไทยและการโต้ตอบด้วยภาษาไทย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
2. สร้างแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับนักเรียน จ านวน 4 แผน แผนละ 2 สัปดาห์ จากนั้นน าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่สร้างขึ้นให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม 
ความเหมาะสมของการจัดประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนั้นน ามาปรับปรุงก่อนใช้จริง 

3. สร้างสื่อนิทานชุด “ท้องถิ่นของหนู”ที่ใช้ในการประกอบแผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง โกงเอ๋ยโกงกาง   
เจ้าบุหลันเริงลม, ข้าวย าอาหารเช้ามากคุณค่า และมะพร้าวน่ารู้ 

4. สร้างแบบสังเกตทักษะการพูดภาษาไทยและการโต้ตอบด้วยภาษาไทย 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบเจาะจงกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยอาศัยการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๘ : ๒๔๙) 
ตามตาราง ดังนี้ 
 

  ตารางแบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pre-test Post-test Design 
กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

เป้าหมาย T1 X T2 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการศึกษาค้นคว้า 
 T1 หมายถึง  การทดสอบการเรยีน 
 X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
 T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรยีน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสังเกตทักษะการสื่อสารภาษาไทยและการพูดโต้ตอบดว้ยภาษาไทย มาทดสอบก่อนและ
หลัง โดยน าข้อมลูที่ได้ไปหาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาไทยของเด็กระดับช้ันปฐมวัยศึกษา โรงเรียน

บ้านท่าด่าน  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชุดท้องถิ่นของหนู ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ได้จัดท าขึ้น มี
ผลการวิจัยดังนี้ 

1. จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 – 5 ปี โรงเรียนบ้านท่าด่าน 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีจ านวนท้ังสิ้น 13 คน แบ่งเป็น 
- ชาย  จ านวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.61 
- หญิง  จ านวน   2  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.39 

2. คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสังเกตทักษะการพูด  การสื่อสารภาษาไทยและการพูด
โต้ตอบด้วยภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายการ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

n X  S.D. n X  S.D. 

1.  เข้าใจเนือ้หานิทานท่ีฟัง 13 2.07 0.75 13 2.76 0.43 
2.  พูดและตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังได ้ 13 1.23 0.43 13 2.38 0.50 
3.  สนทนาโต้ตอบหรือซักถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีสนใจใน
นิทานได ้

13 
 

1.92 
 

0.75 
 

13 
 

2.30 
 

0.63 
 

4.  บอกช่ือตัวละครส าคญัในนิทานได ้ 13 1.46 0.51 13 2.38 0.50 
5.  สื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองขณะฟัง
นิทานได ้

13 
 

2 
 

0.67 
 

13 
 

2.53 
 

0.51 
 

6.  กล้าพูด กล้าแสดงออก 13 1.76 0.83 13 2.76 0.43 
 ผลการวิเคราะห์  พบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชุด
ท้องถิ่นของหนู มีทักษะในการพูดภาษาไทยที่ดีขึ้น สังเกตได้จากการที่เด็กปฐมวัยเข้าใจในสิ่งที่ครูก าลังพูดด้วย การ
เปล่งเสียงออกมาได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถโต้ตอบกันด้วยภาษาไทยได้ดีขึ้น สังเกตได้จากการเข้าใจว่าครูก าลัง
ถามค าถามว่าอย่างไรและสามารถตอบค าถามนั้นด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  กล้าออกมาพูดหน้าช้ันด้วย
ภาษาไทย โดยเริ่มจากการพูดประโยคง่ายๆ เช่น วันนี้ฉันมาโรงเรียนกับใคร วันนี้ฉันวาดรูปอะไร ระบายสีด้วยสี
อะไรบ้าง น าเสนอผลงานตามจินตนาการของตนเองด้วยภาษาไทยได้ดีขึ้น เป็นต้น การพูดโต้ตอบกันของเด็ก
ปฐมวัยที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ช่วงที่เด็กร่วมกิจกรรมเสรี คือการเล่นตามมุมต่างๆ ท่ีเด็กสนใจ ซึ่ง
จะมีมุมหลักๆ ดังนี้ มุมนิทาน มุมบ้าน มุมบทบาทสมมต มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก และมุมศิลปะสร้างสรรค์ เด็ก
จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกันมากขึ้น ลดการใช้ภาษามลายูถิ่นลงอย่างเห็นได้ชัด จากเด็กปฐมวัยบางรายที่ไม่
สื่อสารด้วยภาษาไทยเลย ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตท ากิจวัตรต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การขออนุญาตไปดื่ม
น้ า เข้าห้องน้ า การพูดคุยกับครูและเพื่อนร่วมช้ัน พูดได้แค่สวัสดีค่ะ มาค่ะ หิวค่ะ จากการสังเกตของครู พบว่าเด็ก
มีพัฒนาการด้านภาษาไทยที่ดีขึ้น โดยมีการจดบันทึกพัฒนาการเป็นรายบุคคลและจดบันทึกแบบสังเกตทักษะการ
พูดภาษาไทยและการโต้ตอบด้วยภาษาไทยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยในแบบสังเกตจะมีรายการและคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังต่อไปนี้  1. เข้าใจเนื้อหานิทานที่ฟัง มีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.07 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.75  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 2.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.43   2. พูดและตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องที่
ฟังได้ มีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการ
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ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 1.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.43  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 2.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.50   
3. สนทนาโต้ตอบหรือซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจในนิทานได้ มีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ ากับ ๑.๙๒ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.75  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน เท่ากับ 2.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.63   4. บอกช่ือตัวละครส าคัญในนิทานได้ มีคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 1.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.51  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ ๒.๓๘ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.50   5. สื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองขณะฟังนิทานได้ มีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
0.67  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 2.53 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.51   6.  กล้าพูด กล้าแสดงออก มีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 1.76 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.83  และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน เท่ากับ 2.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.43 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดและการโต้ตอบด้วยภาษาไทยของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าด่าน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ชุด ท้องถิ่นของหนู 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชุดท้องถิ่นของหนู 
สามารถพัฒนาทักษะการพูดและการโต้ตอบด้วยภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ต าบลตะ
โละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีได้ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบนิทานให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าผู้สอนจะสอน
ด้วยภาษาใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของนักสังคมศาสตร์ (The Socialist View) ที่กล่าวไว้ว่า “วิธีที่ผู้ใหญ่
หรือพ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็ก มีผลต่อพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก วิธีการเหล่านี้ ได้แก่ 
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การสนทนาระหว่างรับประทานอาหาร การแสดงบทบาทสมมุติ การสนทนา เป็นต้น” 
และเมื่อใช้วิธีการเล่านิทานซ้ าๆ จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องการออกเสียง การจับใจความส าคัญของนิทานที่
ฟัง เกิดกระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget Theory) ที่เช่ือว่า
การเรียนรู้ภาษาเป็นผลจากความสามารถทางสติปัญญา เด็กเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเขา โดย
เด็กควบคุมสิ่งแวดล้อมทางภาษา เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เด็กต้องการค้นพบว่าเสียงที่ได้ยินมีความหมายอย่างไร มี
โครงสร้างเพื่อองค์ประกอบพ้ืนฐานอะไร การใช้สิ่งของหรือบุคคลเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานและ
ความจ าเป็นของความเจริญทางภาษา การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผู้อื่น เกี่ยวกับสิ่งของ เรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเหตุและผล เกี่ยวกับสถานที่ มิติ และสิ่งของมีส่วนช่วยให้เด็กแสดงออกทางภาษาอย่างมี
ความหมาย น่ันคือเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้แล้วการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย กล่าวคือ การเล่านิทานจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การคิด 
การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง การมีจิตนาการ เพราะขณะที่ครูเล่านิทาน เด็กจะรับรู้ถึงเนื้อหาของนิทานจากน า
เสียงของครู หากครูเล่านิทานด้วยความตื่นเต้นเด็กปฐมวัยที่ฟังก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย เด็กจะเริ่มรับรู้นิทานจาก
ภาพที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยิน โดยจะรู้ความหมายไปทีละน้อย จนสามารถเชื่อมโยงภาพและค าบอกเล่าที่ได้ยิน 
ตลอดจนจดจ าเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ เพราะนิทานคือโลกของภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  การน าวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเลา่นิทาน ควรค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ในด้าน 
การสนใจ การยอมรับภาษาที่สองที่จะเข้ามามบีทบาทในการใช้สื่อสารกับครภูายในโรงเรียน 

2.  ครูผู้สอนควรมีการวางแผนกิจกรรมในช้ันเรียนให้มคีวามรดักุม รอบคอบ และจะต้องมีการติดตามทัง้ใน 
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอยูเ่สมอ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรน าวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานไปใช้ร่วมกันกับการจัดเรียนการสอนแบบ
อื่นๆ เพื่อให้ได้แนวทางการเรียนรูท้ี่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของผูเ้รียนในระยะ
ยาว เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาไดต้รงจุดมากยิ่งขึ้น 
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มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย - บาทไทย                                        
ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

Students’Mathematical concept on Ringgit (MYR) – Baht (THB) Exchange rate                                   

in Mathematics classroom using Open Approach  
 

ผู้วิจัย   อรรถพร  เพชรสงค์1     Ataporn  Petsong1 

        Ataporn.Tiger@gmail.com 
พิทักษ์  ทิพย์วารี2      Pitak  Thipwaree2  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และ(2) เพื่อศึกษากระบวนการน ามโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทยสู่ชุมชน ซึ่งเป็น 
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย 

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5/1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน               
บ้านสุไหงโก-ลก ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย จ านวน 1 
แผน (2) แบบบันทึกมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน (3)เครื่องบันทึกภาพน่ิง และ(4) แบบสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal interview)   

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทยได้ ทั้งนี้
นักเรียนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเปรียบเทียบปริมาณ R และ ปริมาณ B ซึ่งมีหน่วยเป็นสกุลเงิน โดยใช้ 1)หลักการหาร 
ซึ่งแสดงถึงการนับลดครั้งละเท่าๆกัน และ2)หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวนเดียวกัน 
โดยที่จ านวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสังคมของตนเองได้ เช่นการถูกเอารัดเอาเปรียบในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เนื่องจาก
สังคมความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย เมื่อต้องการช าระค่าสินค้าและบริการ  

ค าส าคัญ : มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์, วิธีการแบบเปิด (Open Approach), อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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The purpose of this research was (1) to explore Students’Mathematical concept about 
Ringgit (MYR) – Baht (THB) Exchange rate using open approach  and ( 2 )  to explore the lead 
process  Students’Mathematical concept about Ringgit (MYR) – Baht (THB) Exchange rate to the 
community. This research was qualitative with descriptive analysis  

Target group was the students prathomsuksa 5/1 in 2018 acadamic year from                            
Ban Sungaiko-lok School. Selected by purposive sampling  46 students. The instruments used           
in the data collection were ( 1)  one Lesson plan, Ringgit (MYR) – Baht (THB) Exchange rate               
(2) records of Students’Mathematical concept (3) picture records and (4) Informal interview.  

The result is the students can  exchange Malaysia Ringgit to Thai Bath and they can 
exchange Thai Bath to Malaysia Ringgit. The Students’Mathematical concept about comparing 
the quantity of R and B, which is same currency for spending is 1)  The principle for divide          
is represents equal count reduction. and 2) The principle for multiplication is multiplying each 
number in any ratio with the same quantity, which is the number doesn’t equal to zero, then 
receive a new ratio that is equal to the original ratio. In order that, we can apply it for solving 
our social problems such as exploitation in currency exchange. Due to students and their 
parents’living are concern to Malaysia Ringgit - Thai Bath when they spend money for products 
and services.   

Keywords : Mathematical concept, Open Approach, Currency exchange rate 
 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ            

เป็นอย่างดี แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างเหตุผล                 
การสื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับเนื้อหาต่างๆ 
ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าหรับ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าความรู้คณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาหรือใช้งาน ครูที่ดีควรเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ที่มา และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของมโนทัศน์ บทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ สูตร หรือการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ เพราะมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2555) วิธีการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ ครูจึงจ าเป็นต้องลดบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาและการแสดงแนวคิด (มณีรัตน์ บุญท้วม. 2555 : 490) สอดคล้อง
กับไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2547 : 1-15) กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเป็นการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดของ
นักเรียน โดยสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามศักยภาพของตนเอง โดยอาศัยความ
เข้าใจที่ตนเองมีอยู่ผ่านการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา การคิดค้น การหาค าตอบ และการน าเสนอความคิดหรือความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 
การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดเป็นการเน้นการสอนท่ีมีเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์ในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถผ่านความเข้าใจของตนเอง ซึ่งครูจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพยายาม
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ท าความเข้าใจแนวคิดของนักเรียน เพื่อท าให้แนวคิดหรือความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนพัฒนาขึ้นไป อยู่
ในระดับที่สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบายแนวคิดผ่านภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นล าดับ
ขั้นตอนตามระดับท่ีตนเองเข้าใจกับนักเรียนคนอ่ืน  

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิดจึงเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้ครูเห็นระดับ
ความเข้าใจของนักเรียนโดยมีล าดับ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ครูน าเสนอปัญหา
ปลายเปิดหน้าช้ันเรียน โดยปัญหาปลายเปิดที่น าเสนอจะต้องเป็นปัญหาที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้  2) ขั้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นคู่ โดยที่ครูไม่เข้าไปแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน
แต่มีหน้าที่สังเกตแนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 3) ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดร่วมกันทั้งช้ันเรียน 
นักเรียนแต่ละคู่น าเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียน โดยที่ครูมีการจัดล าดับแนวคิดในการน าเสนอจากแนวคิดทั่วๆ ไปของ
นักเรียนส่วนใหญ่ไปสู่แนวคิดที่มรีะดบัความแตกต่างหรือซับซ้อนมากขึ้นและครูมีการใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน เช่น 
“อะไร” “อย่างไร” และ “ท าไม” เพื่อให้นักเรียนอธิบายแนวคิดและยืนยันความเข้าใจ 4) ขั้นสรุปและเช่ือมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน โดยครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเข้า
สู่เนื้อหาบทเรียน (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 2547)  

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันทั่วๆไป เราจะใช้เงินสกุลของประเทศคือเงินบาทในการจับจ่ายใช้สอย             
ในประเทศ แต่หากต้องเดินทางหรือมีการท าธุรกิจระหว่างประเทศ เราก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตรา
ต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ซึ่งค่าของเงินในแต่ละสกุลจะไม่เท่ากัน จึงต้องมีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนจึงหมายถึงราคาของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เช่น 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 31 บาท หรือ 1 ยูโร เท่ากับ 42 บาท หมายถึงเราต้องใช้เงินบาทจ านวน 31 บาท หรือ 42 
บาท เพื่อแลกกับเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงิน 1 ยูโร ตามล าดับ ทั้งนี้อัตราแ ลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate)  ไม่ได้มีค่าคงที่ตลอดเวลาโดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลา 
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มากระทบ เช่น 
เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง รวมไปถึงการเมืองของ
แต่ละประเทศ เป็นต้น  (ศูนย์คุ้ มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน . เข้ าถึ งเมื่ อ  18 เมษายน 2562 ,จาก 

https://www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx. 
ผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัยเรื่องมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย -                

บาทไทย ของนักเรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างบริบท            
ในการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้ วยตนเองของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน                  
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การคิดค้นการหาค าตอบ และการน าเสนอความคิดหรือความรู้ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิต
มาเลเซีย –  บาทไทย ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในการเรียนคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชุมชนท้องถิ่น สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดจ้ริงอกี
ทั้งมองว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมและจ าเป็นต่อชีวิต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน                         

ริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5                    
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 

https://www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx


 
 

 

 
110 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

2. เพื่อศึกษากระบวนการน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิต
มาเลเซีย – บาทไทยสู่ชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บริบทชั้นเรียนและชุมชน 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนเทศปฐม ต าบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีบริเวณ
พื้นที่อยู่ในชุมชนเมือง บริเวณรอบข้างโรงเรียนเป็นแหล่งเศรษฐกิจทางด้านค้าขาย และบริการต่างๆ ทั้งยังเป็นพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าส าคัญของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการช าระค่าสินค้าและ
บริการต่างๆของผู้คนในชุมชนอ าเภอสุไหงโก-ลก จะใช้สกุลเงินบาทไทยและสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส        
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 6 ห้องเรียน และมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 234 คน ซึ่งเป็นนักเรียนแบบพหุวัฒนธรรม  
 สภาพภายในห้องเรียนกว้างและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ประกอบทั้งมีเครื่องอ านวย           
ความสะดวก อาทิกระดานด า กระดานแม่เหล็ก โทรทัศน์  และคอมพิวเตอร์ จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ส ารวจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไทยและสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย ตามจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น
ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคาร หรือแหล่งการเรียนรู้ EXCHANGE-RATES.ORG  (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
โลก) 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน                         
ริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย 
 3. ครูเชื่อมโยงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – 
บาทไทยกับแอปพลิเคชั่นเงินตรา FX (Currency FX) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 4. นักเรียนน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรือ่งอัตราแลกเปลีย่นคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทยสู่ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5/1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสุ ไหงโก-ลก                       

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2                      
จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 46 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน           

คู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย                                  

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาท

ไทย โดยเน้นวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบบเปิด (Open Approach) และสร้างสถานการณป์ัญหาปลายเปิดที่เน้น
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วิธีการแก้ปัญหาและต้องการแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา โดยสถานการณ์ปัญหานั้นสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ในชุมชนและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)                  
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 ช่ัวโมง และบันทึก
พฤติกรรมและแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยเครื่องบันทึกภาพนิ่ง 

3. น าแบบบันทึกมโนทัศน์ของนักเรียนมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
4. ผู้วิจัยเช่ือมโยงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – 

บาทไทยกับแอปพลิเคชั่นเงินตรา FX (Currency FX) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
5. นักเรียนน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรือ่งอัตราแลกเปลีย่นคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทยสู่ชุมชุน 

โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) กับผู้ปกครองของนักเรียน    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราริงกิตมาเลเซยี – บาทไทย จ านวน 

1 แผน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
ของระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. แบบบันทึกมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราริงกิตมาเลเซีย–บาท
ไทย  

3. เครื่องบันทึกภาพนิ่ง ใช้บันทึกพฤติกรรมและแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียน              
การสอน     

4. แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview)ใช้สัมภาษณ์มโนทัศน์ของผู้ปกครอง            
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราริงกิตมาเลเซีย– บาทไทย            

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.น าแบบบันทึกมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มาศึกษาและวิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน            
ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย จากกิจกรรม Exchange rate for 
today ผ่านกระบวนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โดยผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

2.น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนแบบไม่เป็นทางการ (Informal interview)  ในเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราริงกิตมาเลเซีย –   บาทไทย โดยผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย 
 ในการด าเนินการศึกษาแนวคิดของนักเรียน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย - บาทไทย                                        
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก                  
ผลการวิจัยที่ได้มีดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดของ Inprasitha (2010) ที่
สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.1 การน าเสนอสถานการณ์ปลายเปิด 
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 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเริ่มจากการที่ครูน าเสนอสถานการณ์ปลายเปิด เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน         
คู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย ดังนี ้

“ประเสริฐอาศัยอยู่ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีความต้องการไปเที่ยวประเทศมาเลเซียสัก
ครั้ง เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันและเดินทางไปได้สะดวก เพียงแค่ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก                  
พอถึงช่วงปีใหม่เขาได้ไปเที่ยวประเทศมาเลเซียดังใจหวังและได้แลกเงินไป 10 ,912 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขณะนั้นอยู่ที่ 1 ริงกิต เท่ากับ 7.75   บาท ขณะที่เขาอยู่ประเทศมาเลเซียได้ใช้เงินไป 1200 ริงกิต เมื่อกลั บมา
ประเทศไทย เขาจึงน าเงินที่เหลือไปแลกคืน โดยรับแลกคืนที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1  ริงกิต เท่ากับ 7.76 บาท 
ดังนั้นประเสริฐแลกเงินคืนเป็นเงินไทยได้เป็นเงินก่ีบาท” 

ซึ่งครูไดร้ะบภุารกิจดังนี้ ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

 1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
 นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยครูคอยสังเกตการบันทึกมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนซึ่ง
แต่ละกลุ่ม มีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มตนเอง พบว่า 

กรณีที่ 1 การแลกสกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินริงกิต นักเรียนใช้วิธีการนับลดทีละเท่าๆกัน จากการวิพากษ์
ในกลุ่มของนักเรียน จึงเปลี่ยนวิธีการลบครั้งละเท่าๆกันเป็นวิธีการหาร 

กรณีที่ 2 การแลกสกุลเงินริงกิตที่เหลือเป็นสกุลเงินไทย นักเรียนใช้วิธีการบวกจ านวนเดียวกันซ้ าๆกัน 
จากการวิพากษ์ในกลุ่มของนักเรียน จึงเปลี่ยนวิธีการบวกเป็นวิธีการคูณ เนื่องจากการบวกจ านวนเดียวกันซ้ าๆกัน
สามารถเขียนในรูปการคูณได้  

จนแสดงวิธีการแก้ปญัหาและหาค าตอบของนักเรียน ดังนี ้

   

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาค าตอบของนักเรยีน 
1.3 การอภิปรายและเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียน 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าช้ันเรียน หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน แล้วจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอ่ืนในช้ันเรียนร่วมสอบถามประเด็นท่ีสงสัยจากเพื่อนที่น าเสนอ 
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ภาพที่ 2 แสดงการอภิปรายและเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนของนักเรียน 

1.4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 
ครูรวบรวมแนวคิดทั้งหมดของนักเรียน จึงได้วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาและหาค าตอบของนักเรียนพบว่า 

นักเรียนสามารถหาค าตอบจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของสถานการณ์ปัญหาระหว่างเง่ือนไขของโจทย์และ
ปัญหาของโจทย์ น ามาซึ่งการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จะเห็นได้ว่าในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย–บาทไทย         
มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเปรียบเทียบปริมาณ R และ ปริมาณ B ซึ่งมีหน่วยเป็นสกุลเงิน โดยใช้  

ปัญหา 

ประเสริฐแลกเงินคืน  
เป็นสกุลเงินไทย 
ได้เป็นเงินก่ีบาท 

กระบวนการแก้ปัญหา 

 
ประเสริฐแลกเงิน
ไทย 10912 บาท 
เป็นสกุลเงินริงกิต

ได้กี่ริงกิต 

เงื่อนไข 

วิธีการหาค าตอบ 

การหาร 

ประเสริฐใช้เงินไป 
1200 ริงกิต 
เขาเหลือเงิน 

      กี่ริงกิต ริฐใช้
เงินไป1200 ริง

กิต 
เขาเหลือเงิน      

กี่ริงกิต 

เงื่อนไข 

วิธีการหาค าตอบ 

ประเสริฐแลกเงิน
สกลุริงกติที่เหลือ
เป็นสกุลเงินไทย  
ได้เป็นเงินก่ีบาท 
ริฐแลกเงินสกลุริง
กิตที่เหลือเป็น
สกุลเงินไทย 

ได้เป็นเงินก่ีบาท 

 

เงื่อนไข 

วิธีการหาค าตอบ 

ประเสริฐแลกเงินคืนเป็นสกุลเงินไทยได้เป็นเงิน 
1614.08 บาท 

น ามาซึ่งค าตอบ 

1 

เงื่อนไข เงื่อนไข 

จ านวนเงินท่ีเหลือ
เมื่อใช้ไป 

ในประเทศ     
     มาเลเซียเงิน
ไป1200 ริงกิต 
เขาเหลือเงิน      

กี่ริงกิต 

วิธีการหาค าตอบ 

การลบ 

วิธีการหาค าตอบ 

การคูณ 

1 ริงกิต = 7.76 บาท 1 ริงกิต = 7.75 บาท 

2 3 
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1)หลักการหาร ซึ่งแสดงถึงการนับลดทีละเท่าๆกัน เช่น ประเสริฐแลกเงินไทย 10912 บาท เป็นสกุลเงิน    
ริงกิตได้กี่ริงกิต ดังนี ้

จากอัตราแลกเปลี่ยน      1 ริงกิต         =    7.75  บาท 

ประเสริฐแลกเงิน        1408 ริงกิต        =  10912 บาท 

 
 และ2)หลักการคูณ เมื่อต้องการคูณแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวนเดียวกัน โดยที่จ านวนนั้น           

ไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม เช่น ประเสริฐแลกเงินสกุลริงกิตที่เหลือเป็นสกุลเงินไทย 
ได้เป็นเงินกี่บาท ดังนี ้

จากอัตราแลกเปลี่ยน            1 ริงกิต     =         7.76  บาท 

 

ประเสริฐเหลือเงิน         208 ริงกิต         =     1614.08 บาท 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนแบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview)               
ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราริงกิตมาเลเซีย –   บาทไทย ดังนี ้
 2.1 เมื่อนักเรียนได้เช่ือมโยงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – 
บาทไทยกับแอปพลิเคช่ันเงินตรา FX (Currency FX) ท าให้ผู้ปกครองเห็นความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
และมีความเข้าใจว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 2.2 เมื่อเห็นความสัมพันธ์และมีความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ท าให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ                
ในการซื้อสินค้าในอ าเภอสุไหงโก-ลก ด้วยสกุลเงินริงกิตมากข้ึน เพราะก่อนหน้าน้ีมักจะถามผู้ขายอยู่เสมอ 
 2.3 เมื่อเห็นความสัมพันธ์และมีความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเงินตรา จุดแลกเปลี่ยนเงินยังมีความส าคัญ
ต่อการแลกเปลี่ยนเงินตรา เพราะเมื่อไปแลกเปลี่ยนเงินตราท าให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นและเกิดความรู้สึกที่เป็น
ธรรมกับตนเอง แต่ก็ต้องยอมรับว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) มุ่งให้นักเรียนแก้ปัญหาตามความ

เข้าใจทางคณิตศาสตร์และการใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์
กับนักเรียนและเกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

ผลการแก้สถานการณ์ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย–บาทไทยพบว่านักเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนแลกเปลีย่นคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทยได้ ท้ังนี้นักเรียนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเปรียบเทียบ
ปริมาณ R และ ปริมาณ B ซึ่งมีหน่วยเป็นสกุลเงิน โดยใช้ 1)หลักการหาร ซึ่งแสดงถึงการนับลดครั้งละเท่าๆกัน 
และ2)หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใด ด้วยจ านวนเดียวกัน โดยที่จ านวนน้ันไม่เท่ากับศูนย์ จะได้
อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในสังคม
ของตนเองได้ ส่งผลให้เห็นประโยชน์ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่นการถูกเอารัด 

÷ 7.75 

208  x 208  x 

 ÷ 7.75 
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เอาเปรียบในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เนื่องจากสังคมความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับ
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย – บาทไทย เมื่อต้องการช าระค่าสินค้าและบริการ ทั้งนี้ประชาชนในสังคมต้องมีความเข้าใจ
ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ได้มีค่าคงท่ีตลอดเวลา โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีมากระทบ  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ควรมีความยืดหยุ่น 
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.หากจะจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิด ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพื่อบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียนคณิตศาสตร์   ทั้งนี้
ครูต้องเสริมแรงทางบวกและให้ก าลังใจนักเรียนในการพยายามแก้สถานการณ์ปัญหา  
 3.สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ ควรมีความซับซ้อน
และสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดมากขึ้น จนได้มาซึ่งมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรท าวิจั ยการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิด  (Open Approach) ในเรื่องหรือ                  
หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือระดับช้ันเรียนอื่นๆ เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนในกระบวนการแก้ปัญหา
และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของตนเอง 
 2.ควรน าการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 
เพือ่ศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหา 
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การออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการเรียน 
แบบ Active Learning จากการส ารวจตลาดในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
Pop-up book design in Malay dialect and Chehe language Through an Active 
Learning process From the market survey in Amphoe  SungaiKolok Narathiwat 

Of Pratomsuksa 2 students 
 

 ศิริวรรณ  มาลยารมย์1         Siriwan  Malayarom1 
            Siriwan_888@hotmail.com 
 รัตนา   อนันต์ชื่น2          Rattana  Chuenanun2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหในท้องถิ่นของตนเอง          

และเพื่อให้นักเรียนออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสุไหง
โก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห  แบบ Active Learning ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน     4 แผนการเรียนรู้ 2) หนังสือ Pop-Up จ านวน 3 เล่ม ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์และ
ปลา หมวดผัก และหมวดผลไม้  3) แบบประเมินความรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยใช้โปรแกรม 
Kahoot  การวิเคราะห์ข้อมูล ท าได้โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( x ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ผลการประเมินความรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห พบว่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่เรียนภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการ
แบบ Active Leaning มีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ย เท่ากับ 15.23 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

 (2) ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกคะแนนการท ากิจกรรมแบบ Active Leaning โดยการเก็บคะแนน
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการท าช้ินงาน Pop-Up ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนจ านวน 5 คน มีผลระดับดี
มาก จ านวน 21 คน มีผลระดับดี จ านวน 11 คน มีผลระดับปานกลาง และจ านวน 2 คน มีผลระดับพอใช้ นักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ  :  ภาษามลายูถิ่น,  ภาษาเจ๊ะเห, หนังสือ Pop-Up, Active Leaning 
 

Abstracts 
This research purpose to allow students to study Malay dialect and Chehe language           

in their own locality and for students to design Pop-up books in Malay dialect and Chehe 
language Through the learning process using Active Learning. The sample group used in this 
research was the Pratomsuksa 2/5 students in the academic year 2018, Ban Sungaikolok School. 
Amphoe Sungaikolok, Narathiwat number 39, Simple Random Sampling, The tools used in this 
research consisted of 1) Plan for learning about the Malay dialect and Chehe language using 
Active Learning, 4 learning plan 2) Pop-Up book, 3 volumes, including meat category and fish,  
vegetable category and fruit category 3) knowledge evaluation form Malay dialect and Chehe 

 

 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก–ลก  
2อาจาย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตยะลา  
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language using the Kahoot program to analyze data Can be done by analyzing the percentage 
and the average value ( x )  Research results can be summarized as follows : 

(1) the results of knowledge assessment Malay dialect and Chehe language, found 
that Pratomsuksa 2/5 students, Ban Sungaikolok School. Amphoe Sungaikolok, Narathiwat, who 
studied Malay dialect and Chehe language Through the Active Leaning process, with an average 
score of 15.23 after comparing with 70 percent of the criteria. It was found that the post-test 
scores of students were higher than the 70 percent criteria. 

 (2) The results of the analysis of the activity record of Active Leaning activity by 
collecting points from various activities and making Pop-Up pieces which can be summarized as 
follows. There were 5 students with very good results. There were 21 students with good level 
results. There were 11 students with moderate level of results and 2 people had fair level 
results. Most students are at a good level. 

 

Keywords : Malay dialect, Chehe language, Pop-Up book, Active Leaning 
 

บทน า 
ประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันท าให้คนไทยมีวิถี ชีวิตและวัฒนธรรม                  

ที่หลากหลาย  โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเจริญงอกงาม มนุษย์ใช้ภาษาเป็น
สื่อกลางในการแสดงความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีพัฒนาการในการสื่อความหมาย ด้วยวิธีการอัน
หลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบททาง สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยถ่ินนั้น ๆ คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกัน ถึงแม้จะพูด
ภาษาเดียวกัน คือภาษาไทย แต่อาจมีการออกเสียง และใช้ค าศัพท์ต่างกันบ้าง ความแตกต่างเช่นนี้ ส่งผลท าให้เกิด 
ภาษาถิ่น ของภาษาไทยขึ้น ซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยถิ่นอย่างไรก็ตามหากศึกษาภาษาถิ่นอย่างละเอียด จะพบว่าภาษา
ถิ่นสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เป็นภาษาของแต่ละจังหวัด แต่ละอ าเภอ แต่ละต าบล แต่ละหมู่บ้านภาษาไทยถิ่น
เป็นภาษาย่อยของภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้พูดในแต่ละชุมชน มีความคล้ายคลึงกันทางเสียงและค าศัพท์ได้ 4 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2555) ภาษา
ถิ่นจึงมีความแตกต่างกันของในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โดยภาษาไทยถิ่นเป็น
ภาษาย่อยของภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใช้พูดในแต่ละชุมชน และมีความคล้ายคลึงบ้างในบางค า มี 4 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทยถ่ินกลาง ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน และภาษาไทยถ่ินใต้  นอกจากน้ีภาษาถิ่นยังแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วย 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนฝั่งด้าน
ตะวันออกของแหลมมลายู  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอิสลาม และชาวไทยพุทธประมาณร้อยละ 17 
นอกจากนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ในชีวิตประจ าวันมากกว่า
การใช้ภาษากลาง ขนบธรรมเนียมประเพณีก็เป็นไปตามลักษณะของสังคมมุสลิม ส่วนภาษาพูดในชีวิตประจ าวัน 
ชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน ใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมีประชากรหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนราธิวาส 
ที่มาจากภาคกลางและจากจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ จึงมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง เช่น ส าเนียงภาษาไทยใต้ตอนบน 
ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทยภาคใต้ในจังหวัดอื่น ๆ มากเป็นพิเศษ
คือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธ ดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส เป็นเอกลักษณ์
ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบ (จังหวัดนราธิวาส, ม.ป.ป, ออนไลน์) 

ตามที่กล่าวจากข้างต้นจะเห็นว่า ภาษาที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะมีภาษามลายูถิ่น ซึ่งจะเป็น
ชาวมุสลิมที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร และท าการค้าขาย ดังที่ ฝอ.บก.ตชด. ภาค 4 (2554) กล่าวว่า ภาษา
มลายูถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย หมายถึง ภาษามลายูถิ่นท่ีพูดกันในท้องถิ่นต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ของ
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ประเทศไทย ไม่จ ากัดว่าเป็นจังหวัดใดโดยมากจะพูดกันในท้องถิ่นบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และในจังหวัดสงขลาบางอ าเภอ แต่จะพูดกันมากท่ีสุดในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

นอกจากนี้ในจังหวัดนราธิวาส ยังมีภาษาถ่ินที่น่าสนใจ คือ ภาษาเจ๊ะเห ท่ีมักจะใช้พูดกันใน อ าเภอตาก
ใบ ซึ่งมีส าเนียงแปลกท่ีมีการผสมกบัภาษาไทยถ่ินเหนือ ท าให้ฟังแล้วมีส าเนียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดังท่ี (แนะน าภาษา
เจ๊ะเห, ม.ป.ป, ออนไลน์) ภาษาไทยถิ่นใต้ส าเนียงตากใบ หรือภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มหนึ่ง ที่พูดกัน
มากตั้งแต่อ าเภอปานาเระ อ าเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝั่งตะวันออก 
โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงในเขตอ าเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาสด้วย นอกจากนี้ ภาษา    
เจ๊ะเห ยังใช้พูดกันในกลุ่มคนมาเลเซียเช้ือสายไทยในรัฐกลันตันของมาเลเซียด้วย ถือเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ที่มี
เอกลักษณ์พิเศษ มีการค าที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไปค่อนข้างมากค าพูดและส าเนียงภาษาได้สร้างความ
พิศวงแก่ชาวใต้ด้วยกันเองรวมไปถึงชาวไทยกลุ่มอื่นด้วย คือส าเนียงพูดเสียงชาวใต้ผสมกับภาษาไทยถ่ินเหนือ 

โปรแกรม  Kahoot เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีสาหรับครูที่ก าลังมองหาวิธีท่ีน่าสนใจในการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน หรือลองสร้างสิ่งต่างๆ เช่น Kahoot Fridays เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
รวดเร็ว คุณอาจให้นักเรียนใช้กระบวนการตรวจสอบหรอือภิปรายในช้ันเรียนโดยการหมุนเวียนรับผดิชอบในการท า
แบบทดสอบ รายสัปดาห์   ซึ่งดีกว่าการท่องจ าข้อเท็จจริงและสามารถตั้งค าถามโดยใช้  Kahoot เพื่อแนะน า
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้วยการตัดสินใจหลายครั้ง กระตุ้นการสนทนาจากค าถามต่าง ๆ และสามารถสนทนา
หัวข้อมาใช้ในการพูดคุยทั้งห้องเรียนทั่วทั้งรัฐหรือประเทศ 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 2  
เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และต้องการที่จะทดสอบ
ความรู้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการทดสอบที่ไม่เคร่งเครียดเกินไป ท าให้ผู้เรียนเกิดสนุกสนานในการทดสอบความรู้ด้วย 

จากเหตุผลและความส าคญัที่กล่าวมา  ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาถิ่นในจังหวัด
นราธิวาสค่อนข้างน้อย นักเรียนจะคุ้นเคยเพียงภาษาไทยถิ่นกลาง และภาษามลายูถิ่น ซึ่ งภาษามลายูถิ่นบางค า
นักเรียนนักเรียนก็ไม่รู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่สามารถบอกได ้ส่วนภาษาเจ๊ะเหนั้นนักเรียนไม่รู้จักเลย หรือบางคนแทบไม่
เคยได้ยินภาษานี้มาก่อน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการให้นักเรียนรู้จักภาษาถ่ินมากขึ้น และสามรถบอกค าศัพท์จากภาษา
ถิ่นได้ ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยให้
นักเรียนลงส ารวจภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ในตลาดอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมต่าง ๆ 
ในช้ันเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและรู้จักภาษาเจ๊ะเหและภาษามลายูถิ่นมากข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อให้นักเรียนศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหในท้องถิ่นของตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

แบบ Active Learning   
2. เพื่อให้นักเรียนออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จ านวน 238 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/5 ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   
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ตัวแปรอิสระ คือ     หนังสือ Pop-Up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 
ตัวแปรตาม คือ       ผลคะแนนการเรียนเรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี ้

1. ขั้นก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยศึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือสามมิติ (Pop-Up) และแบบประเมินความรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 
ด้วยโปรแกรม Kahoot 

2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห แบบ Active Learning 

จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันน า ขั้นสอนหรือ ขั้นเรียนรู้ และขั้นสรุป  
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบ Active Learning  
2.3 บันทึกคะแนนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการท าแบบบันทึก

การส ารวจภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหในตลาดเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 
2.4 การออกแบบหนังสือ Pop-Up โดยครูสาธิตการท าหนังสือ Pop-Up และให้นักเรียน

แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่ตามที่นักเรียนลงไปศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหในตลาดเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 
3. ข้ันหลังเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ท าแบบประเมินความรู้ เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห จ านวน 20 ข้อ                   
ด้วยโปรแกรม Kahoot 

3.2 น าผลคะแนนจากการท ากิจกรรม แบบ Active Learning และการท าหนังสือ Pop-
Up                 ไปวิเคราะห์ระดับผลการเรียนของนักเรียนที่ มี 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ
ปรับปรุง ส่วนคะแนนประเมินความรู้ เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ไปวิเคราะห์ค่าร้อยละ และเปรียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการเรียนแบบ Active Learning 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหแบบ Active Learning ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4 แผน ได้แก่ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาถ่ินน่ารู้ 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 
1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนรู้ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหจากตลาด 
1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สร้างสรรค์ช้ินงาน 

2. หนังสือ Pop-Up จ านวน 3 เล่ม ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ที่ได้ลงส ารวจตลาด ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์ 
และปลา  หมวดผักและหมวดผลไม้  

3. แบบประเมินความรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ด้วยโปรแกรม Kahoot 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษา
เจ๊ะเห ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1.3 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลาเรียน 
1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม   

และให้ข้อเสนอแนะ 
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และได้แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่สมบูรณ์ จ านวน 4 แผน 
1.6 จัดท าตารางการสอนเรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาถ่ินนา่รู้   จ านวน 2 คาบ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห  จ านวน 2 คาบ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง เรียนรู้ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหจากตลาด จ านวน 3 

คาบ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สร้างสรรค์ช้ินงาน จ านวน 4 คาบ 

2. หนังสือ Pop-Up ด าเนินการสร้างหนังสือ ดังนี ้
2.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษามลายูถ่ินและภาษาเจ๊ะเหในจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ได้

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
2.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.3 สร้างหนังสือ Pop-Up ต้นแบบ จ านวน 1 เล่ม โดยน ารายละเอียดที่ได้จากศึกษาภาษา

มลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหในท้องถิ่น และแทรกรูปภาพประกอบ  และน าหนังสือ Pop-Up ที่สร้างขึ้นไป  ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

2.4 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือ Pop-Up ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ความถูกต้อง
ของค า มีการใช้ค าภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเหที่ถูกต้อง และขนาดของตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะกับวัยของผู้เรียน  

2.5 น าหนังสือสามมิติที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้โดยประกอบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และเวลาที่ใช้ 
ผลปรากฏว่า ภาพมีขนาดเล็กเกินไป 

2.6 ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อบกพร่องของหนังสือ Pop-Up คือ แก้ไขภาพประกอบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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2.7 ให้นักเรียนจัดท าหนังสือ Pop-Up เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ตามที่นักเรียนได้ลงศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ในตลาดอ าเภอสุไหงโก-ลก 

3. แบบประเมินความรู้เร่ือง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ด้วยโปรแกรม Kahoot 
3.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่น จากหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
3.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในสอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
3.4 สร้างแบบประเมินความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 

จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 
3.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู ้เ ชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC 
3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ  
3.7 แล้วน ามาพิมพ์ลงในโปรแกรม Kahoot เป็นแบบประเมินความรู้เพื่อน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

n แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง k     แทน   คะแนนเต็มของข้อสอบ 
     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง S     แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

  แทน ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น t     แทน   ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปและแนะน าตามล าดับดังนี้ 

1. ผลการประเมินความรู้เรื่อง ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยใช้โปรแกรม Kahoot เปรียบเทียบกับเกณฑ์  
ร้อยละ 70  วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังแสดงในตาราง 

 
 

การทดสอบ n k x  S (70%) t 
หลังเรียน 39 20 15.23 3.30 14 2.33 

  

 จากตาราง พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ที่เรียนภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการแบบ Active Leaning มีคะแนนหลังเรียน 
เฉลี่ย เท่ากับ 15.23 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 

2. ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกคะแนนการท ากิจกรรมแบบ Active Leaning โดยการเก็บคะแนน
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการท าหนังสือ Pop-Up ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนจ านวน 5 คน มีผลอยู่ใน
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ระดับดีมาก นักเรียนจ านวน 21 คน มีผลอยู่ในระดับดี นักเรียนจ านวน 11 คน มีผลอยู่ในระดับปานกลาง  และ
นักเรียนจ านวน 2 คน อยู่ในระดับพอใช้ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ผลการท ากิจกรรมแบบ Active Leaning และการท าหนังสือ Pop-Up นักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี อาจมีเพียง 2 คนที่อยู่ในระดับพอใช้ และการประเมินความรู้โดยใช้โดยใช้ โปรแก รม 
Kahoot พบว่า ผลการท ากิจกรรมและคะแนนสอบประเมินความรู้นักเรียนอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริมา  วงษ์สกุลดี (2557)  เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการ
เรียนรู้เชิงรุก ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จัด กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือ Pop-Up เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ โฮส (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพยกระดับกับการ
เรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า หนังสือภาพยกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 85.00/85.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือภาพยก
ระดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสือภาพยกระดับ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 และสอดคล้องงานวิจัย กาญจนา อนันตศรี (2554 : บทคัดย่อ) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
โดยการใช้หนังสือสามมิติ (pop-up) ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือสามมิติมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 85.08 / 
88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ท่ีก าหนดไว้ 80 / 80 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือสามมิติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ท้องถิ่นของ
เรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความ
คิดเห็นต่อหนังสือสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ท้องถิ่นของเรา อยู่ในระดับ
มากที่สุด นอกจากนี้จากศึกษางานวิจัย  รติรัตน์ แก้วแบน  (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันส าคัญทางพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่เรียนโดยใช้หนังสือ 
การ์ตูนภาพสามมิติกับการเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสือการ์ตูนภาพสามมิติ เรื่อง “วันอัศจรรย์ของ
น้อยหน่า” มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.50/80.12  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้หนังสือการ์ตูนภาพ
สามมิติ เรื่อง “วันอัศจรรย์ของน้อยหน่า” สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการน าภาษาถิ่น   
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสร้างสถานการณ์จ าลอง หรือการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห 

1.2 การใช้โปรแกรม Kahoot ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรน าหนังสือ Pop Up ไปใช้ในการวิจัยกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่ 2 ในห้องอื่น ๆ   
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

2.2 ควรมีการปรับการใช้สื่อให้มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการ
สังเกตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 

Development of Learning Experience Plans With Natural Material Game For 
observation skills Preparation of kindergarten students years 2 of Tokwok 

School. 
 

สาลีนี  เจ๊ะมิ1            Saleenee  chemi1 

นูรอาซีกีน  สาและ2        Nurasikeen  Saleh2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะ
การสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ  มีวัตถุประสงค์ 1 )เพื่อพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียน
บ้านโต๊ะเวาะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสังเกต
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมด้วยแผนการจัดประสบการณ์เกม
การศึกษาจากสื่อธรรมชาติ  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
โต๊ะเวาะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 
30 คน เลือกแบบเจาะจงเพียงจ านวน 10 คน  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านทักษะการสังเกตก่อน-หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 ข้อ  2) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติส าหรับ
เตรียมทักษะการสังเกต ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 แผน  3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
ทักษะการสังเกตประจ าแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ จ านวน 10 ชุด ชุดละ 5 ข้อ  4) 
แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง โดยหาค่าT (T-Test Dependent Samples) ชนิดข้อมูลสัมพันธ์กัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ประสิทธิภาพของเครื่องมือแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียม
ทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 93.60/91.67 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 เท่ากับ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐาน 

2) หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ นักเรียนมีทักษะการสังเกตสูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน 

3) หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกต นักเรียนมี
ความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.26 อยู่ในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

ค าส าคัญ : ทักษะการสังเกต, เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
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2อาจารย์นิเทศก์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 
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Abstract 

 The research is Development of Learning Experience Plans With Natural Material 
Game For observation skills Preparation of kindergarten students years 2 of Tokwok School. 
Aimed 1)  to develop learning experience plans with natural material games for observation skills 
Preparation of kindergarten students years 2 of Tokwok School. to be effective standard criteria 
E1/E2 equal to 80/80 2) to compare the observation skills of kindergarten students years 2 of 
Tokwok School. before and after Using educational experience plans with natural material game. 
3) to study the satisfaction of students to the educational experience plans with natural 
material game. The sample use in this study was students studying kindergarten years 2, total of 
30 people, acquired by selecting purposive sampling. The instruments use in this research were 
1) Pre-post observation skills test, organizing educational game experiences from natural media 
For 10 kindergarten students in year 2. 2) Experience planning, educational game activities from 
natural media for preparing observation skills For 10 kindergarten students in year 2. 3) Test of 
ability in observing skills, regularly organizing educational game experiences from natural media, 
10 sets of 5 items each. 4) The satisfaction assessment of students to educational game 
activities from natural media. The statistics used to analyze data were consistent negative index 
material (IOC), the average percentage ( ), the standard deviation (S.D.). The efficiency of the 
tool E1/E2 is equal to 80/80 and compared the differences of test scores before and after the 
test by calculating T(T-Test Dependent Samples) data type relationship. 
The result of the research found that : 

1) The effectiveness of research tool, experience plans, educational games from 
natural media For preparing observation skills of kindergarten students Year 2 Tokwok School, 
effective E1/E2 is equal to 93.60/91.67, which has outperformed the criterion E1/E2 is equal to 
80/80, according to the hypothesis. 

2) After educational game experiences from natural media, students have higher 
observation skill than before educational game experiences from natural media, statistically 
significant level .01, according to the hypothesis. 

3) After educational game experiences from natural media For preparing observation 
skills, students have satisfaction scores average ( ) equals 2.75, standard deviation (S.D.) equal 
to 0.26 at a high level, according to the hypothesis. 

Keywords : observation skills, Natural Material Games. 

 

บทน า 
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้
และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิมลรัตน์ ศรีสุข. 2553: 74) นักเรียนอายุ 3-5 
ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต นักเรียนต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด 
นักเรียนวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ส ารวจเล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิด
แก้ปัญหา เลือกตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมาย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ที่
รับผิดชอบจึงมีหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้
นักเรียนสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ ส ารวจ สร้างสรรค์ และยิ่งนักเรียนมีความกระตือรือร้นยิ่งท าให้นักเรียนเกิด
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การเรียนรู้ รู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่นักเรียนวัยนี้เป็นพิเศษ 
เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมพร้อมให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของนักเรียนต่อไป 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553 : 1) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหา
ความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเดก็ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานหรอื
ทักษะเบื้องต้นท่ีควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนามี 7 ทักษะส าคัญ ซึ่งทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมีเป็นอันดับ
แรก คือ ทักษะการสังเกต เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอยู่ตลอดเวลา จึง
ต้องใช้ทักษะการสังเกตในการแสวงหาค าตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้หรือสนใจ การสังเกตจะต้องใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่างๆ เพื่อค้นหา
ข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ท่ีเด็กต้องการรู้                      

 การมีทักษะการสังเกตที่ดีจะมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของเด็กปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทาง
สติปัญญาสูงที่สุดของชีวิต การฝึกทักษะการสังเกตส าหรับเด็กปฐมวัยควรให้เด็กได้ฝึกใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 
อย่าง และควรให้เริ่มสังเกตจากสิ่งที่ง่ายหรือใกล้ตัวเสียก่อน เช่น สังเกตสีของใบไม้และดอกไม้ แมลงและสัตว์ตัว
เล็กๆ ในสนามหญ้า แสงแดด สายลมทุกๆ อย่างล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นเสมือนก้าวแรกใน
ประสบการณ์ของการที่จะพัฒนาประสาทสัมผัสทุกส่วนและลักษณะธรรมชาติของเด็กก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น 
มีจินตนาการสนุกสนานต่อการเรียนรู้ ดังนั้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเล็กควรเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และ
เป็นประสบการณ์อันประทับใจ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535 : 155 อ้างถึงใน สุวิทย์ วรรณศรี. 2551: 2) การจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีการเรยีนรู้ดว้ยความสุขและพอใจ อันจะท าให้ผลแห่งการ
เรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2536 : 6 อ้างถึงใน สุวิทย์ วรรณศรี. 2551: 2) ส าหรับ
การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถจัดได้หลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การศึกษาการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และการเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น  

เกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาที่ง่าย นักเรียนสามารถเล่นคนเดียวหรือกลุ่ มก็ได้ 
ช่วยให้นักเรียนรู้จักการสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง 
จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนท่ี ระยะทาง เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ เกม
จับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ต่อตามแบบ เป็นต้น โดยถือว่าการเล่นอย่าง 
มีจุดหมายเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เกมการศึกษาที่ใช้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อที่หลากหลาย การจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นไปตามธรรมชาติที่สุด  ทั้ง
จากเหตุการณ์จริงในชีวิตประจ าวันและรวมไปถึงกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมให้อย่างเหมาะสมจึงจะช่วยให้เด็กได้รับ
ความส าเร็จในการเกิดความคิดรวบยอดยิ่งขึ้น (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. 2542: 30 อ้างถึงใน กาญจนา ทับผดุง. 
2557: 2) ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีการใช้สื่อประสมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และจะ
ช่วย ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นั้น หนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือเกมการศึกษาที่มีสื่อจากธรรมชาติประกอบการเล่นเกม ซึ่ง
การจัดเกมการศึกษาและหลักในการใช้เกมการศึกษานั้น ต้องค านึงถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กแต่ละ
คน ควรเล่นเกมไปตามล าดับจากง่ายไปหายาก ในขณะที่เด็กเล่นเกมครูควรเดินดูให้ก าลังใจเมื่อเด็กต้องการความ
ช่วยเหลือ เมื่อเด็กเล่นเกมเสร็จแล้วครูควรมีการตรวจสอบว่า เด็กเล่มเกมได้ ตามจุดประสงค์หรือไม่ควรมีแบบ
บันทึกการเล่นเกมของเด็กแต่ละคน และฝึกเด็กให้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเกมลงกล่องเป็น
ชุดๆ แล้วยกเก็บเข้าที่ (วัลนา ธรจักร. 2544: 38 อ้างถึงใน สกล ป้องค าสิงห์ และคณะ. 2553: 59) ดังนั้นการให้
ความรู้กับเด็ก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรม หรือจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้เด็กได้สัมผัสของจริงและได้รับประสบการณ์ตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ดีของเด็กปฐมวัย 

สื่อจากธรรมชาติ ซึ่งหาได้จากท่ีต่างๆ ตามธรรมชาติจากท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ดอก ผล 
เมล็ดของพืชชนิดต่างๆ ดิน หิน ทราย เป็นต้น เป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรม
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พื้นบ้าน ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้หล่อหลอมเด็กให้มีความรู้สึกนึกคิด ความผูกพัน เห็นคุณค่าของสื่อ
ธรรมชาติที่ตนคุ้นเคย ก่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ช่วยรักษาสาธารณ
สมบัติ ช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมมากข้ึน 

จากท่ีผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดย
ท าการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 6 กิจกรรม
หลัก ผู้วิจัยได้มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ท าการสอน  พบว่า นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 จ านวน 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33 ขาดทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยการสังเกต สังเกตได้
จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และการท างานต่างๆ เด็กๆจะไม่สังเกตสิ่งต่างๆ ที่คุณครูน ามาให้ดู เมื่อ
คุณครูถามก็จะตอบไม่ได้ อาจเป็นเพราะสื่อการสอนไม่มีความน่าสนใจ และไม่แปลกใหม่ส าหรับเด็ก  

ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ โดยอาศัยสื่อในท้องถิ่นท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้วมาพัฒนาเป็น
เกมการศึกษาที่หลากหลาย ค านึงถึงความเหมาะสมของเด็ก เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะของเด็ก
ให้มีทักษะการสังเกตสูงขึ้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับ เตรียมทักษะการ

สังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ก่อนและหลังการใช้
แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะ
การสังเกต ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เทา่กับ 80/80  

2. หลังได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาตินักเรียนมีทักษะการสังเกตสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติอยู่ในระดับดีมาก 

 วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ทั้งหมด 1 หองเรียน จ านวน 30 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงเพียงจ านวน 10 คน  ที่
ขาดทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยการสังเกต 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการสังเกต 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการสังเกตก่อน-หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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1.1 แบบทดสอบด้านคุณลักษณะ จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 
1.2 แบบทดสอบด้านปริมาณ จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 

2. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติส าหรับเตรียมทักษะการสังเกต ส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 10 แผน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะและดา้นปรมิาณ 
โดยจัดประสบการณ์ในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา เวลา 15.00–15.30 น. สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 
แผน แผนละ 30 นาที  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

2.1 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “เมล็ดพืชพาเพลิน”  
2.2 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “สนุกกับใบไม้” 
2.3 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ดอกไม้หลากสี”  
2.4 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ผลไม้น่ารู้”  
2.5 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ผลไม้แสนอร่อย”  
2.6 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ผักหรรษา” 
2.7 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ผักดีมีประโยชน์” 
2.8 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “ขวดน้ าเข้าแถว” 
2.9 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “สีสันของเปลือกหอย” 
2.10 แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ “คู่ของฉัน”  

3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการสังเกตประจ าแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติ แผนละ 1 ชุด ชุดละ 5 ข้อ 5 คะแนน รูปภาพที่ใช้ในการท าแบบทดสอบเป็นภาพจริง เพื่อ
ทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการสังเกต (ด้านคุณลักษณะ และด้านปริมาณ) ได้ชัดเจน มีดังนี้  

3.1 แบบทดสอบย่อยที่ 1 “เมล็ดพืชพาเพลิน”  
3.2 แบบทดสอบย่อยที่ 2 “สนุกกับใบไม้” 
3.3 แบบทดสอบย่อยที่ 3 “ดอกไม้หลากสี”  
3.4 แบบทดสอบย่อยที่ 4 “ผลไม้น่ารู้”  
3.5 แบบทดสอบย่อยที่ 5 “ผลไม้แสนอร่อย”  
3.6 แบบทดสอบย่อยที่ 6 “ผักหรรษา” 
3.7 แบบทดสอบย่อยที่ 7 “ผักดีมีประโยชน์” 
3.8 แบบทดสอบย่อยที่ 8 “ขวดน้ าเข้าแถว” 
3.9 แบบทดสอบย่อยที่ 9 “สีสันของเปลือกหอย” 
3.10 แบบทดสอบย่อยที่ 10“คู่ของฉัน” 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

4.1 นักเรียนต้องการให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆ 
4.2 นักเรียนชอบที่จะเล่นเกมการศึกษา 
4.3 เกมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมน่าสนใจทุกๆเกม 
4.4 นักเรียนมีความสุขทุกครั้งท่ีได้เล่นเกม 
4.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 ซึ่งก าหนดเกณฑ์การเลือกตอบด้วยการท าเครื่องหมายกา X ทับรูปหน้าคน และเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็น 3 ระดับ คือระดับคะแนน 3 , 2 และ 1 

    หมายถึง 3  มีความพึงพอใจมาก 

    หมายถึง 2  มีความพึงพอใจปานกลาง 

    หมายถึง 1  มีความพึงพอใจน้อย 
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เกณฑ์การแปลผล 
  2.50 - 3.00     หมายถึง   มาก 
  1.50 - 2.49     หมายถึง   ปานกลาง 
  0.01 - 1.49     หมายถึง   น้อย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ก่อนการทดลอง 

1. ก่อนท าการทดลองผู้วิจัยทดสอบ (Pre-test) เด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านทักษะการสังเกตก่อน – หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 
ข้อ ชนิด 3 ตัวเลือก โดยใช้เวลาในการทดสอบ 20 นาที แล้วน าคะแนนที่ได้มาเรียงล าดับจากคะแนนท่ีน้อยที่สุดไป
หาคะแนนท่ีมากที่สุด 

 ระหว่างการทดลอง 
2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ จ านวน 10 

แผน ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม  
2561  โดยทดลองใช้สัปดาห์ละ 2  วัน วันละ 1 แผน แผนละ 30 นาที ในช่วงเวลา 14:30-15.00 น.  

3. หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบย่อยประจ าแผน แผนละ 5 
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  

หลังการทดลอง 
4. เมื่อด าเนินการทดลองไปจนครบ 10 แผน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการสังเกตก่อน – หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติชุดเดิม จ านวน 10 ข้อ 

5. น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสิ้นสุดการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติแล้ว ท าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติต่อไป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับ
เตรียมทักษะการสังเกต ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 
80/80  ได้ (E1/E2 เท่ากับ 93.60/91.67)  
จ านวน
นักเรียน 

(n=30) 

คะแนนระหว่างการทดลองประจ าแผนที่ คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

1 
(5) 

2 
(5) 

3 
(5) 

4 
(5) 

5 
(5) 

6 
(5) 

7 
(5) 

8 
(5) 

9 
(5) 

10 
(5) 

ระหว่างการ
ทดลอง(50) E1 

หลังเรียน
(10) E2 

 
 

E1 = 93.60 

E2 = 91.67 
รวม 143 146 126 143 139 143 137 140 136 148 1404 275 

ร้อยละ 95.3 97.3 84 95.3 92.7 95.3 91.3 93.3 92.7 98.7 93.60 91.67 

2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจาก
สื่อธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ โดยใช้ t-test for dependent samples 

จ านวนนักเรียน 
(n=30) 

ผลคะแนนการทดสอบ ความแตกต่างก่อนและหลัง 

(D = T1- T2) ก่อนเรียน T1 หลังเรียน T2 
รวม 244 272 28 
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ค่าเฉลี่ย (  ) 8.13 9.07 0.93 
S.D. 1.40 0.91 0.94 

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกต ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ  โดยเครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(  ) S.D. แปลผล 

 นักเรียนต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้บ่อยๆ 2.70 0.47 มาก 

 นักเรียนชอบที่จะเล่นเกมการศึกษา 2.77 0.43 มาก 

 เกมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมน่าสนใจทุกๆเกม 2.83 0.38 มาก 

 นักเรียนมีความสุขทุกครั้งท่ีได้เล่นเกม 2.70 0.47 มาก 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 2.77 0.43 มาก 

รวม 2.75 0.26 มาก 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะ
การสังเกต ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ มีค่า E1 เท่ากับ 93.60 และค่า E2 เท่ากับ 91.67 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ E1/E2 เท่ากับ 80/80 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ได้ (E1/E2 เท่ากับ 93.60/91.67) 

2. การเปรียบเทียบทักษะการสังเกต ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 8.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.40 และหลังได้รับการจัดประสบการณ์เกม
การศึกษาจากสื่อธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 9.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ค่าเฉลี่ยความ 
ต่างของคะแนน ( ) เท่ากับ 0.93 และ S.D.ของความต่าง เท่ากับ 0.94 ทดสอบค่า T(T-Test) ชนิดข้อมูลสัมพันธ์
กัน (Dependent Samples) เท่ากับ 5.41 Sig เท่ากับ .000 พบว่า หลังได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ นักเรียนมีทักษะการสังเกตสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เกมการศึกษาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมน่าสนใจทุกๆ เกม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.38 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนชอบที่จะเล่นเกมการศึกษาและระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.43 มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนต้องการให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆ และนักเรียนมีความสุขทุกครั้งท่ีได้เล่น
เกม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
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ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.26 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียม
ทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา
ความสอดคล้อง พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม จากการพิจารณามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1.00 พบว่า มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ จากนั้นน าแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ค่า E1 เท่ากับ 93.60 และค่า E2 เท่ากับ 91.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
พบว่า ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ
แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตในการวิจัย โดยผ่าน
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และเนื้อหาสาระของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย ก่อนที่จะสร้างเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย แล้วน ามาสร้างเกมการศึกษาตามกระบวนการการสร้างตามองค์ประกอบและตาม
ความคิดเห็น ท าให้เกมการศึกษาที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
(เยาวพรรณ ทิมทอง. 2535 : บทคัดย่อ. อ้างถึงใน กาญจนา ทับผดุง. 2557 : 50) เกมการศึกษาสร้างขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอย่างมีระบบตามขั้นตอนโดยการศึกษาความต้องการ และข้อมูลพื้นฐานสร้างและหาประสิทธิภาพ
น าไปทดลองใช้และประเมินผลพร้อมกับปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้เกมการศึกษาที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการพัฒนาเกมการศึกษายังค านึงถึงหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีว่าพัฒนาการด้านร่าง
การอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยเฉพาะด้านสติปัญญาในช่วง 4 ปีแรก ของวัยเด็ก (Bloom. 1966 : 18 อ้างถึงใน 
ปริญญา อุบลกาญจน์. 2553 : 57) การจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
สมองและระบบประสาทเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ กันทาสม. (2552 : 55-56) 
ที่พบว่า แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ในด้านการ
จับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดล าดับของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 สามารถน าไปใช้กับนักเรียน
อนุบาล 2 ได้อย่างเหมาะสม ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ คะแนนความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ในด้านการจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดล าดับ มี
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 พฤติกรรมกาเล่นเกมการศึกษาของนักเรียน
ช้ันอนุบาล 2 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมใจและการมีส่วนร่วม ด้านการรู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหา ด้าน
การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้านการเก็บเกมหลังเลิกเล่น มีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา อุบลกาญจน์. (2553 : บทคัดย่อ) ที่จัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้วิธีแบบโครงการจ านวน 12 แผน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับ การจัด
ประเภท การรู้ค่าตัวเลข การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบด้านละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัด
ประสบการณ์ทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้วิธีแบบโครงการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.73/83.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและค่าประสิทธิผลองการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ โดยใช้วิธีแบบโครงการ มีค่าเท่ากับ 20.78 

2. ผลการศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน   
บ้านโต๊ะเวาะ พบว่า หลังได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ นักเรียนมีทักษะการสังเกตที่สูง
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กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาทักษะการสังเกตของ
นักเรียนพบว่า ก่อนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 8.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.40 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 9.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติอย่างชัดเจน 
แสดงถึงนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ มีทักษะการสังเกตสูงขึ้นอันเนื่ องจากการได้รับการจัด
ประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี  ช่วย
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะเกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากท่ีสุด เน้นวัสดุธรรมชาติ
ที่อยู่ในท้องถิ่น อาทิเช่น เมล็ดพืช ใบไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ เปลือกหอย น้ า และก้อนหิน เป็นต้น  ซึ่งมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เด็กสามารถสังเกตโดย
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (หรรษา นิลวิเชียร์. 2535 : 155  อ้างถึงใน สุวิทย์ วรรณศรี.  2551: 
2) การฝึกทักษะการสังเกตส าหรับเด็กปฐมวัยควรให้เด็กได้ฝึกใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 อย่าง และควรให้เริ่ม
สังเกตจากสิ่งที่ง่ายหรือใกล้ตัวเสียก่อน เช่น สังเกตสีของใบไม้และดอกไม้ แมลงและสัตว์ตัวเล็กๆ ในสนามหญ้า 
แสงแดด สายลมทุกๆ อย่างล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นเสมือนก้าวแรกในประสบการณ์ของการที่
จะพัฒนาประสาทสัมผัสทุกส่วนและลกัษณะธรรมชาติของเด็กก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการสนุกสนาน
ต่อการเรียนรู้ ดังนั้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเล็กควรเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และเป็นประสบการณ์อัน
ประทับใจ   

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.26 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเป็นเพราะการเล่นเป็น
สิ่งส าคัญในชีวิตเด็กปฐมวัย ในขณะที่เด็กได้เล่นเกมการศกึษาเด็กจะไดร้ับความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นโอกาสให้เด็ก
ได้แสวงหาความรู้และยังสอดแทรกวิชาวิทยาศาสตร์เข้าไปเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กได้สอดคล้องกับ      
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า .  (2551 :  90) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้สอนให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาที่มีกฎเกณฑ์ กติกาเง่ือนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิด
ความสนุกสนานร่าเริง เป็นการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยมีการน าเนื้อหาข้อมูลของเกมการศึกษา พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น 
และผลการเล่นเกมการศึกษามาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ กาญจนา ทับผดุง. (2557 :  บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ โดยใ ช้
กิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง เกมการศึกษาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความพอใจ
อย่างยิ่งและความสนุกสนาน อีกทั้งยังท้าทายที่จะให้เด็กได้เล่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกมการศึกษามีรูปแบบที่
น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แม้ว่าด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้  เป็น
กิจกรรมที่เด็กพอใจช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและช่วยผ่อนคลายความเครียด
ในการเรียน ท าให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กสนใจไม่เบื่อหน่าย ครูจึงควรน าเกมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น (สุวิมล  ต้นปิติ. 2550 :  34) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีเน้นเรื่องความแตกตา่งระหว่างบุคคลตามแนวคิดของบลูม และกรีเซล ท่ีกล่าวว่าใน
การพัฒนาต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเด็กปฐมวัยในวัย 6 ปีแรกมีความส าคัญยิ่งกว่าวัยอื่นๆ ถ้า
เด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วความสามารถในการเรียนรู้จะถูกยับยั้งให้ล่าช้าและเป็นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขวัญหทัย สมจิตต์. (2557 :  56-57) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการจ าตัวเลขของเด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะ
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เสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาและผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
การมีปัญหาการเรียนรู้ เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาแล้วมีความสามารถในการจ าตัวเลขโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากและเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจ าตัวเลขหลังการเรียนด้วยเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการ
สังเกตของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตของนักเรียน

นั้น ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก โดยให้เด็กได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ ตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ รู้จักสังเกต และ
จ าแนกสิ่งต่างๆ รอบตัว และเปิดโอการให้เด็กได้แสดงความรู้สึกช่ืนชมยินดีในธรรมชาติรอบๆตัวเด็กเอง 

2. ในการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะการสังเกตของนักเรียน
นั้น จึงควรมีครูคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คอยให้ค าแนะน าและสังเกตพฤติกรรมของเด็กตลอดการจัดกิจกรรม  

3. หลังจากการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในแต่ละวันนั้น  ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
แล้วในการเรียนรู้ของวันน้ันๆไว้ในมุมห้อง เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเก็บไว้ได้ เช่น ก้อนหิน เปลือกหอย ขวดน้ า 
เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือกใช้และเล่นได้เอง สิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เด็กเกิดพัฒนาการการด้านทักษะการ
สังเกตได้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติส าหรับเตรียม
ทักษะการสังเกตกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบอื่นๆ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะการสังเกตส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติที่มีตัวแปรอื่นๆ เช่น  
ทักษะวิทยาศาตร์ด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะการจ าแนก หรือเปรียบเทียบ และทักษะคณิตศาสตร์  เป็นต้น 
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ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). คู่มือการพัฒนาหลักสตูรและการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านซรายอ 

Using the folk plays – Based – Learning Intervention to improve learning’s 
interesting in Physical education classroom of elementary’s 

students Bansarayor School 
 

ผู้วิจัย     ซากีนา เต๊ะมาลอ1       Sakeena Tekmaloe1  
Tekmaloe98@gmail.com  

พิทักษ์ ทิพย์วารี2       Pitak Tipwaree2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอและเป็นการอนุรักษ์เกมพื้นบ้าน  กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา คือ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอ จานวน 30 คน ชาย 19 คน หญิง 11 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือก แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเกมรายวิชา พลศึกษา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 (2) แบบวัดความสนใจในการเรียนรายวิชา
พลศึกษา (3) แบบ สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรายวิชาพลศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมสามารถเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษาของ
นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอได้มากขึ้น รวมถึงการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมสามารถ
เพิ่มพฤติกรรม ในการเรียนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่ 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอได้ดีขึ้น 
เห็นได้จากนักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน  
ค าส าคัญ : การเรียนรู้ด้วยเกม, เพิ่มความสนใจในการเรียน  
 

Abstract 
This research aims to : Learning Intervention to improve learning’s interesting in Physical 

Education Classroom of Elementary’s Students Bansarayor School .The Purposive Sampling of 30 
students in the primary 1/2 of the academic year 2018. The sample was Purposive Sampling. 
Research tools consisted of Lesson plan for students, Interest measure in physical education 
subject, Behavior observation form in physical education subject.  

The research found that: Learning Intervention to improve learning’s interesting in 
Physical Education Classroom of Elementary’s Students Bansarayor School, more and more, as 
well as learning management with games, can increase the behavior of physical education 
courses of primary 1/2 Bansarayor School.  

 
Keywords : Using Game – Based – Learning, Increase interest in learning  

 
 
 
1ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซรายอ อ าเภอสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
2อาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา  
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 
2542) ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในตัวเองและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูจึงเป็นผู้ที่
คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้เรยีนรูด้้วยตวัเองโดยการจัดกิจกรรมจะเน้นท่ีผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
อย่างเต็มความสามารถ ยิ่งการเรียนพลศึกษาท่ีผู้เรียนตอ้งมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เล่นเกม ออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
ซึ่ง ผู้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัว มีความสนใจในการเรียน ไม่นิ่งเฉย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียน
ต้อง ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อสร้างความสนใจให้นักเรียนสามารถเรียนรู้กับเพื่อน
อย่างสนุกสนานและพัฒนาความสารถของตนเองได้  โรงเรียนจึงก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาพลศึกษา การ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้ง ประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทย
และสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลง ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมี
น้ าใจนักกีฬา และเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจและ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม (ค าอธิบายรายวิชาพลศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1, 2559) โดยเฉพาะหลักสูตร
การเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก าหนดให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการ
ในแต่ละช่วงอายุ มีทักษะ การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  และเกม ได้อย่างสนุกสนาน และปลอดภัยเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
ได้นั้น ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในการเรียนมีความสนใจในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน 
โดยเฉพาะการเรียนของนักเรียนข้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 สิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ 
คือความสนใจในการเรียน และความสนใจเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
ของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีความสนใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมี
ความสนใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระทาก่อนบรรลุเป้าหมาย ความส าคัญของความสนใจ 
จะสามารถมีพลังในการเรียนสูง จะมีความขยัน ความกระตือรือร้น มีความพยายาม อดทนต่ออุปสรรค ก็จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (วณิช บรรจง, 2518) จากการที่ผู้สอนได้ท า
การสอนได้พบปัญหาว่านักเรียนจ านวน 30 คน ไม่มีความสนใจในการเรียนพลศึกษา หลังจากที่ได้เรียนแล้วซึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียน ดังนั้น
รูปแบบหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนาความสนใจให้ดีขึ้นได้ ก็คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมพื้นบ้าน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นการเรียนรู้ที่ สามารถพัฒนาในด้าน
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากการเรียนรู้แบบนี้  เป็นการดึง
ประสบการณ์ ศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  โดยหลักการส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนาน  ท้าทายผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นการสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังส่งผลถึงทักษะการเคลื่อนไหวในการเรียนพลศึกษาดีขึ้นด้วย 
(ถนอมพร   เลาหจรัสแสง, 2553) และยังมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนว่าการเรียนรู้ด้วยเกมสามารถเพิ่มความสนใจในการ
เรียน ได้ (สกุล สุขศิริ, 2550) เรื่องผลสัมฤทธิ์ของสื่อการเรียนรู้แบบ Game Based Learning เพื่อศึกษาผลของ
การเรียนรู้ ว่าส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร การใช้เกมเป็นสื่อในรูปแบบการเรียนรู้สามารถเพิ่มความรู้ในระยะเวลาจ ากัด
หรือไม่ เกม สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความมีส่วนร่วมในการเรียนได้หรือไม  เกมมีอิทธิพลท าให้ผู้เรียน
สนุกสนานไปกับการเรียน ได้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
มีความสนุกสนาน และสนใจในการเรียนมากขึ้น การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก เด็กสมัยก่อน จะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่น
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พื้นบ้านไม่ว่าของภาคใดล้วนเป็นประโยชน์ เพราะการละเล่น ท าให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้ออกก าลังกาย เกิดความ
คล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ฝึก การสังเกต มีปฏิภาณไหวพริบ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเกิดความสนุกสนาน การละเล่นจึงถือว่าเป็น หัวใจส าคัญของเด็ก ในปัจจุบันโรงเรียน
ควรที่จะน าเอาการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็น การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้ โดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านควรให้เยาวชน รุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมรู้จักความยุติธรรม รู้จักการให้การรับและช่วยพัฒนา กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้
เจริญเติบโต ผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนัน้สร้างความสนใจในการเรียนพลศึกษา ด้วยการน าเทคนิคการเร้าความ 
สนใจในการเรียนพลศึกษาโดยใช้เกมพื้นบ้าน ทั้งการมีความสนใจในการเรียนพลศึกษาก็จะส่งผลสู่ ในระดับช้ันที่
สูงขึ้นไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเพ่ิมความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1/2  โรงเรยีน
บ้านซรายอ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้านและเป็นการอนุรักษ์เกมพื้นบ้าน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  (Classroom Action Research) ด้วยกระบวนการ
สังเกตปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เรื่อง การใช้การเรียนรู้ด้วยเกม เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียน
รายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่ 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอ ที่ขาดความสนใจในการเรียนรายวิชาพล

ศึกษา จ านวน 30 คน ชาย 19 คน หญิง 11 คน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้นักเรียนจากห้องขาด
ความสนใจ ในการเรียนรายวิชาพลศึกษา  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรูด้้วยเกม รายวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  
2. แบบวัดความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรยีนรายวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมในการนาเกมพื้นบ้านไปใช้ในเวลาว่าง  
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนพลศึกษา ผู้วิจัยไดด้ าเนินการ ดังนี ้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน  
2. ศึกษาเนื้อหาวิชาเกมพื้นบ้านและหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวคิดหลักการทฤษฎีต่างๆ ใน

การสร้างแบบวัดความสนใจในการเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรยีน  
3. สร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเกม จานวน 1 แผน 1 ช่ัวโมง เรือ่ง เกมพื้นบ้าน  
4. สร้างแบบทดสอบวดัความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา เรือ่ง เกมเบ็ดเตล็ด ให้ครอบคลมุเนือ้หา

และวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้  
5. น าแบบวัดความสนใจในการเรยีนรายวิชาพลศึกษา และ แผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเกมไปหาค่าความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา  
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6. น าแผนการจัดการเรียนรูด้้วยเกม จ านวน 1 แผน แบบวัดความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา 
และแบบสังเกตพฤติกรรม ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองกบั
กลุ่มเป้าหมาย  

7. น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยหาคา่เฉลี่ยของแตล่ะรายการแล้วจดบนัทึก  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย  
1.จัดการเรียนรูด้้วยเกมพื้นบ้านใหก้ับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 และเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย 

แบบวัดความสนใจ แบบสังเกตพฤติกรรม ก่อนเรียนการเรยีนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน  
2.จัดการเรียนรูด้้วยเกมพื้นบ้านใหก้ับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 และเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย 

แบบวัดความสนใจ แบบสังเกตพฤติกรรม หลังเรียนการเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบตัิการในช้ันเรียน เรื่อง การใช้การเรียนรู้ด้วยเกม เพื่อเพ่ิมความสนใจในการเรียน

รายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาที ่1/2 จานวน 30 คน ชาย 19 คน หญิง 11 คน โรงเรียน
บ้านซรายอ ปรากฏผลวิเคราะห์ขอ้มูลที่จะมานาเสนอดังนี้  

 
ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานจากแบบวัดความสนใจในการเรยีนรายวิชาพลศึกษา ก่อนเรียน และ
หลังเรียน การจัดการเรียนรูด้้วยเกม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาที่ 1/2  

2. ค่าร้อยละจากแบบสังเกตพฤตกรรมในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ก่อนเรียน และ หลังเรยีน การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1/2  

3. ตารางเปรียบเทียบระดับความสนใจเรียนรายวิชาพลศึกษา และพฤติกรรมในการเรยีนรายวิชา      
พลศึกษาก่อนเรียน และ หลังเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1/2  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตารางเปรียบเทียบระดับความสนใจเรียนรายวิชาพลศึกษา และพฤติกรรมในการเรียนรายวิชาพลศึกษา
ก่อนเรียน และ หลังเรยีน การจดัการเรยีนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1/2 กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (N) ผู้ชาย ผู้หญิง 
Pre-Test Post-Test 

x  S.D. x  S.D. 
ความสนใจในการเรียน  30 19 11 2.50 0.11 4.35 0.16 
พฤติกรรมในการเรยีน  30 19 11 2.50 0.14 3.54 0.13 

 
จากตาราง พบว่า ความสนใจในการเรยีนรายวิชาพลศึกษา ก่อนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเกมแตกต่างจาก

ความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา หลังการจัดการเรียนรูด้้วยเกม โดยคะแนนเฉลีย่ความสนใจในการเรยีน
รายวิชาพลศึกษา หลังเรียนรู้ด้วยเกม ( x = 4.35, S.D. = 0.16) สูงขึ้นกว่า ก่อนเรียนรู้ด้วยเกม ( x = 2.50, S.D. 
= 0.11) พฤติกรรมในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ก่อนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเกมแตกต่างจากพฤติกรรมในการเรยีน
รายวิชาพลศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมในการเรยีนรายวิชาพลศกึษา หลัง
เรียนรูด้้วยเกม ( x  = 3.54, S.D. = 0.13) สูงขึ้นกว่า ก่อนเรียนรู้ด้วยเกม ( x = 2.50, S.D. = 0.14)  
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมเพื่อเพิม่ความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1/2 โรงเรียนบ้านซรายอ ผลการวจิัยสรุปไดด้ังนี้  
1. การวัดความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ก่อนเรียน และ หลังเรียน การใช้การเรยีนรูด้้วยเกม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสนใจของนักเรียน พบว่ามีความสนใจก่อนเรียนการใช้การเรียนรู้ด้วยเกมโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ( x  = 2.50, S.D. = 0.11) และมีความสนใจหลังเรียนการใช้การเรียนรู้ด้วยเกมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.35, S.D. = 0.16) แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรยีนรูด้้วยเกมสามารถเพิ่มความสนใจในการเรยีนในรายวิชา
พลศึกษา ของนักเรียนได้มากข้ึน  

2. พฤติกรรมในการเรียนรายวิชาพลศึกษา ก่อนเรียน และ หลังเรียน การใช้การเรียนรู้ด้วยเกม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า มีพฤติกรรมก่อนเรียนการใช้การเรียนรู้ด้วยเกมโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใช้ ( x = 2.50, S.D. = 0.14) และมีพฤติกรรมหลังเรียนการใช้การเรียนรู้ด้วยเกมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x  
= 3.54, S.D. = 0.13) แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรยีนรู้ด้วยเกม สามารถทาให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมในการเรยีนใน
รายวิชาพลศึกษาได้ดีขึ้น  

3. พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้กิจกรรมในการจัดการเรยีนการสอนไปใช้ใน
กิจกรรมยามว่าง คิดเป็นร้อยละ 80  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาที่ 1/2 และเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านจานวน 30 คน ชาย 19 คน หญิง 11 คน โรงเรียน
บ้านซรายอ ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลที่พบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น การใช้การเรียนด้วยเกมพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาที ่1/2 โรงเรียนบ้านซรายอ โดยภาพรวมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่ 1/2 พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา อยู่ในความ
สนใจระดับมากหลังการเรียนรู้ด้วยเกม นักเรียนมีความสนใจสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนซึ่งก่อนเรียนมีความสนใจระดับ
น้อย รวมถึงพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมหลังเรียนอยู่ใน
ระดับดีและก่อนเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ พอใช้ หลังจากท่ีได้จัดการเรียนรู้ด้วยเกมมีผลทาให้ความสนใจในการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น และพฤติกรรมนักเรียนนอกห้องเรียน สามารถใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนไปใช้
ในกิจกรรมยามว่าง ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2553) ได้กล่าวว่า Games Based Learning 
ถือเป็น e-learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง บนพ้ืนฐานแนวคิดที่จะท า
ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมพื้นบ้าน คือ เกมการศึกษา เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to 
learning” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม เรียนไปด้วยและก็สนุก
ไปด้วยพร้อมกัน การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก 
เด็กสมัยก่อนจะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่นพื้นบ้านไม่ว่าของภาคใดล้วนเป็นประโยชน์ 
เพราะการละเล่นท าให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้ออกก าลังกาย เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต มีปฏิภาณไหวพริบ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเกิดความสนุกสนาน 
การละเล่นจึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ในปัจจุบันโรงเรียนควรที่จะน าเอาการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ โดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้าน
การละเล่นพื้นบ้านควรให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งการละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมรู้จักความ
ยุติธรรม รู้จักการให้การรับและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้เจริญเติบโต ผ่อนคลายความตึงเครียด และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สกุล สุขศิริ, 2550) การใช้เกมเป็นสื่อในรูปแบบการเรียนรู้สามารถเพิ่มความรู้ใน
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ระยะเวลาจ ากัด เกมสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความสนุกสนาน ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกมพื้นบ้าน สามารถเพิ่มความสนใจในการเรยีนรายวิชาพลศึกษาและเป็นการอนุรักษ์การเล่นเกม
พื้นบ้าน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรยีนรู้ด้วยเกมในวิชาอื่นๆ หรอืในระดับชั้นต่างๆเพื่อศึกษาว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกมมีความเหมาะสมกับวิชาหรือเหมาะสมกับระดบัช้ันต่างๆ มากน้อยเพียงใด  

2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมตัวแปรอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น เพราะ
จากการศึกษาวิจัยพบว่านักเรียน มีความสนุกสนาน ช่วยเหลือกันในกลุ่มควรมีการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ นามาประยุกต์ใช้ด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและเจตคติที่ดีในการเรยีนมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการ
ทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของนวัตกรรม และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อม
พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง จ านวน 27 คน ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อประกอบการ
เรียนการสอน (ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) 2) แบบประเมินความพึงพอใจ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t –test แบบ Dependent Samples         

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของนวัตกรรม (ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
และความพึงพอใจของนักเรียนในด้านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง ( = 2.86 
S.D.= 0.08) คะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  ( = 1.04 S.D.= 0)     
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.73 S.D.= 0.09) และความพึงพอใจด้านการบูรณาการ
ทักษะชีวิตสู่ชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ( = 1.19 S.D.= 0.08) หลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับ ปานกลาง ( = 2.16 S.D.= 0.11) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามดัย้อม การบรูณาการทกัษะชีวิต  
 

Abstract 
 This research The Promotion active learning Basic tie dye fabric techniques and 
integrationLife skills to the community of grade 2/3 students at Ban Hua Khlong school.          
The objective is to analyze the efficiency of innovation and analyzing the level of student 
satisfaction towards participation in the activity of the fabric dyeing technique. The sample of 
the research was male and female students grade 2/3, Ban Hua Khlong School, 27 people. 
Acquired by purposive sampling method. The tools used in the research consisted of                
1) instructional media (Happy Dyeing Technique Training Kit) 2) satisfaction assessment and the 
instrument used for data analysis is to find the mean, standard deviation and t –test test 
statistics, Dependent Samples. 
 

 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวคลอง, ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2) 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา 
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 The research found that efficiency of innovation (Happy Dyeing Technique Training 
Kit) with a confidence value of .96. And found that Students' satisfaction in active learning was 
at the medium level ( = 2.86 SD = 0.08). The scores before joining the basic dyeing cloth 
technique activities were at the lowest level (  = 1.04 SD = 0). After participation in activities at 
a moderate level (  = 2.73 S.D. = 0.09) and satisfaction in integrating life skills to the community 
before participation in the activity at the lowest level (  = 1.19 SD = 0.08). After participating in 
the activity at a moderate level (  = 2.16 SD = 0.11). Participation in activities differing 
significantly at the level of .05 

 

Keywords : Active learning Tie dye fabric techniques Integrating life skills 
 

บทน า 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและการบูรณาการ 
ทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถน าพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า 
และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมทั้งท าให้ประเทศสามารถปรับตัว รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0       
(สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ; ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี, 2560)  
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะเป็นการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในการ
จัดการเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คาดหวังคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ว่า มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่ งต่ างๆในธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์                 
มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว    
ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ 
ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนช่ืนชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในกรปรับปรุงงานของตนเอง และมี
ความรู้ความเข้าในความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในระยะสองสัปดาห์แรกของผู้วิจัย พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะพื้นฐานด้านเทคนิคกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนไม่สามารถเขียนภาพ
ตามที่ก าหนดได้ และไม่มีความรู้ด้านทักษะชีวิตพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสอบถามนักเรียนและครูในกลุ่มสาระ
ศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพของโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่า ปัญหาหลักเกิดจากตัว
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ นักเรียนขาดความเช่ือมั่นในการท างาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่พร้อม    
สื่อการเรียนขาดประสิทธิ ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้สอนขาดความช านาญ ตลอดจนขาดแหล่งเรียนรู้ที่ดี      
ทั้งที่ศิลปะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างสรรค์และจรรโลงจิตใจมนุษย์ให้คิดพัฒนางานในด้านอื่นๆต่อไป 
 การจัดการเรียนการสอนโดนเน้นทักษะการปฏบิัติ (active learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ เนื่องจากเป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง และท างานด้วยตนเอง โดยลักษณะของกิจกรรม active learning ที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่มี
ขั้นตอนง่ายๆ ฝึกสั้นๆ การปฏิบัติควรปฏิบัติเฉพาะเรื่องเดียวแต่สามารถบูรณาการได้ 2 เรื่องในเวลาเดียวกัน      
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สามารถน าความรู้ไปต่อยอดสู่ครอบครัวหรือชุมชนได้  ในการใช้สื่อการเรียนการสอน ควรประกอบด้วยค าช้ีแจง
สั้นๆ ใช้เวลาเหมาะสม เป็นเรื่องที่ท้าทายให้แสดงความสามารถ เมื่อผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ดี จึงจะนับว่าเป็นกิจกรรมทีด่ีและมีประโยชน์ต่อนักเรียน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะเฉพาะด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะชีวิตพื้นฐาน โดยมีสื่อการเรียนการสอนเป็น
ตัวกลางสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเร้าความสนใจทั้งภาพ และสีสันที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และท าให้การจัดการเรียนรู้สนุกสนานไม่จ าเจ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้ช่วย จึงสนใจที่จะสร้างและพัฒนางานวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและ
การบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ พร้อมทั้งสามารถน าสื่อนวัตกรรมไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูประจ าช้ัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรม  
2. ประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนในด้านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ 
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลังการท ากิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐาน และการบูรณาการทักษะ 

ชีวิตสู่ชุมชน  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหว่าง 7-9 ปี ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษา   

ปีที่  2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 130 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียนชายหญิง ศึกษา       

อยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง จ านวน 27 คน ชาย 18 คน หญิง 9 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
1) นวัตกรรม: สื่อการเรียนการสอน (ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) จ านวน 4 เล่ม 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ศ 1.2 ป.2/2) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ง 2.1 ป.2/3) 

3) วิเคราะห์คุณภาพนวัตกรรม (แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อนวัตกรรม: IOC) 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) แบบประเมินความพึงพอใจ 
2) แบบบันทึกการประเมินความพึงพอใจ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดย
อาศัยแบบทดลองกลุ่มเดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  (ล้วน สาย
ยศ ;และอังคณา สายยศ. 2538 : 249)  
ตาราง แบบแผนการทดลอง 

ก่อนท ากิจกรรม ท าการทดลอง หลังท ากิจกรรม 
O1 X O2 

 

เมื่อ        X       หมายถึง จัดกิจกรรม  
O1      หมายถึง ผลก่อนท ากิจกรรม (Pretest) 
O2         หมายถึง ผลหลังท ากิจกรรม (Posttest) 

4. วิธีด าเนินการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอน ดังนี ้
1) จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (แผนการจัดการเรียนรู้ที่   

1- 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและท าความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
2) จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ที่ท าการทดลองให้เหมาะสม(ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง) 
3) ด าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรูก้ระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและ

การบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชนกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 2 วัน และประเมินความพึงพอใจต่อการท ากิจกรรม 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1) หาค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 73) 

 
 

    เมื่อ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
      แทน ผลรวมของคะแนนท้ังกลุ่ม 
      แทน จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 

 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 79) 

 
     

เมื่อ   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
       แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
       แทน ผลรวมของคะแนนท้ังกลุ่ม 

แทน     ผลรวมของก าลังสองของคะแนนนักเรียน   
แต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกิจกรรม ใช้สถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent 
Samples (ราตรี นันทสุคนธ์, 2554 :204-205) ดังนี้  
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   เมื่อ  แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 
     แทน จ านวนคู่ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
     แทน ผลรวมของผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 
     แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสื่อการสอนและแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (บุญเชิดภิญโญอนันตพงษ์. 2526 : 85) 

 
เมื่อ   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรมกับ

วัตถุประสงค์ 
   แทน ผลรวมของคะแนนความคิด เห็ นของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรม(ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) การวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้

กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง  

ข้อที ่
ผลการพิจารณา 

ผลรวม  ค่า IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
5 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง (ใช้ได้) 
หมายเหตุ : ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ค าถามข้อนั้นเป็นตัวแทนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า IOC  = 1.0+1.0+1.0+0.8+0.8+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 
                10 

     = 9.6 
        10 
     = 0.96 
    ผลการวิเคราะห์นวัตกรรม (ชุดฝกึเทคนิคมัดย้อมหรรษา) เชื่อถือได้ 
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สถิติพื้นฐานของคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวน     
การปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและการบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3  

 

ชุดฝึกทักษะ N 
ก่อนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

 SD ระดับ  SD ระดับ 

กระบวนการปฏิบัต ิ 27 - - - 2.86 0.08 ปานกลาง 

เทคนิคผ้ามดัย้อม 27 1.04 0 น้อยที่สุด 2.73 0.09 ปานกลาง 

ทักษะชีวิตสู่ชุมชน 27 1.19 0.08 น้อยทีสุ่ด 2.16 0.11 ปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง พบว่า 
 ความพึงพอใจของนักเรียนในด้านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง          
( = 2.86 S.D.= 0.08) คะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  ( = 1.04 
S.D.= 0) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.73 S.D.= 0.09) และความพึงพอใจด้านการ   
บูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ( = 1.19 S.D.= 0.08) หลังเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.16 S.D.= 0.11) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียน
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการ
ทักษะชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
 จากการศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่พบเจอจากการจัดการเรียน
การสอน ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
ผู้วิจัยเข้ารับเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายเป็นคุณครูประจ าช้ัน โดย
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 
พบว่า ปัญหาหลักเกิดจากตัวผู้เรยีนเปน็ส าคัญ คือ นักเรียนขาดความเชื่อมั่นในการท างาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานไม่พร้อม สื่อการเรียนขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้สอนขาดความช านาญ 
ตลอดจนขาดแหล่งเรียนรู้ที่ดี ผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรม (ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) ใช้เป็นสื่อการสอน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฎิบัติ ร่วมกับการและการบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการท ากิจกรรม 3 ด้าน กล่าวคือ  

- ความพึงพอใจด้านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ (Active learning) 
- ความพึงพอใจก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐาน 
- ความพึงพอใจด้านการบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนนนวัตกรรม แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมกับวัตถุประสงค์ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือเป็นเกณฑ์
ที่เหมาะสม (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526 : 89) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อประกอบการ
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เรียนการสอน (ชุดฝึกเทคนิคมัดย้อมหรรษา) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 2) แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .53 ถือว่าเช่ือถือได ้

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในด้านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ อยู่ในระดับ   
ปานกลาง ( = 2.86 S.D.= 0.08) คะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐาน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
( = 1.04 S.D.= 0) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.73 S.D.= 0.09) และความพึงพอใจด้าน
การบูรณาการทักษะชีวิตสู่ชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ( = 1.19 S.D.= 0.08) หลังเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.16 S.D.= 0.11) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
นักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานและการบูรณาการทักษะชีวิตสู่
ชุมชน ของนักเรีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ครั้งนี้พบว่า นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีความน่าเช่ือถือ นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเทคนิคผ้ามัดย้อมพื้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม และมีความพึงพอใจต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ (Active learning) ในระดับ
ปานกลาง เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ด้ วยการฝึกปฏิบัติจริง ดั งที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 18) กล่าวว่า ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
จะท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กระบวนการท างาน 
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท างานได้
ช้ินงาน/ภาระงานเชิงประจักษ์ได้สร้างและพัฒนางานด้วยวิธีการใหม่ๆจนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

อีกทั้งนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์
สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรม ทั้งทางด้านสติปัญญา 
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาตนเอง 
1. เพิ่มเติมให้การวิจัยสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ/

กระบวนการ (Practice/Process) และด้านเจตคติ (Attitude) 
2. บูรณาการกลุ่มสาระตั้งแต่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและเพียงพอ

ต่อความต้องการของกลุ่มทดลอง 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การท าวิจัยโดยให้การจัดการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาท้อง 
2. เพิ่มเติมระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดความช านาญ และสามารถสร้าง

ช้ินงานท่ีหลากหลาย 
3. เนื้อหาหรือสื่อการสอนต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 26 คน โรงเรียนบ้านตาบา 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1.ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ 2.แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.75/85.50 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ 2.นักเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 15.65 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภมูิปญัญาท้องถิ่น  
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Abstract 
 

This research the integrated activity local wisdom package developing for promoting 
science process skills for prathomsuksa 2 students aimed to 1. Develop and performance the 
efficiency of the integrated activity local wisdom package for promoting science process skills for 
prathomsuksa 2 students and 2. Compare learning achievement in terms of science processskills 
of students before and after using the integrated activity local wisdom package. The paticipants 
were 26 prathomsuksa 2 Students taba school, selected by a purposive sampling method. The 
data were collected in the second semester of the 2018 academic year. The research 
instruments were 1. The integrated activity local wisdom package for promoting science process 
skills; and 2. The science process skill assessment. Statistics employed for data analysis, such as 
mean, standard deviation, percentage. 

The results revealed that 1. The integrated activity local wisdom package for promoting 
science process skills got efficiency value E  /     83.75/85.50 higher than criterion 80/80 ; and         
2. Students, who learned with the integrated activity local wisdom package for promoting 
science process skills, had the post-learning achievements in terms of science process skills 
higher than pre-learning achievements and the percentage of progress was 15.65 
 

Keywords : activity package, science process skills, local wisdom 
 

บทน า 
 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ว่าครูควรจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญด้านความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งครูควรจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ตลอดจนให้สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 9) กล่าวคือ มีทักษะทางปัญญาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสังคม โดยเฉพาะทักษะด้านการเช่ือมโยงเนื้อหา 
และกิจกรรมในห้องเรียนและโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างครู ผู้เรียน และชุมชน 
           ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือและปฏิบัติการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบอธิบายให้นักเรียนอภิปราย  
ตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น (ศิขริน ดอนขาไพร , 2551 : 128) เน้นการสอนเนื้อหามากกว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ (ดวงเดือน พินสุวรรณ์ , 2557 : 78) ส่งผลให้นักเรียน
มากกว่าครึ่งประสบปัญหา ได้แก่ การโน้มน้าวและการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ การจัดกระท าและน าเสนอข้อมูล
การระบุปัญหาและค าถามทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การตีความ ลงข้อสรุปและ
ช้ีแจงที่มาของข้อสรุป การตั้งสมมติฐานและการคาดการณ์ค าตอบที่เป็นไปได้ (ลือชา ลดาชาติ และโชคชัย ยืนยง , 
2558 : 129) ซึ่งเหล่านี้เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อนักเรียนพบปัญหา คือ นักเรียนส่วนใหญ่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการปฏิบัติการทดลองตามแนวทางในการปฏิบัติการทดลองจากใบกิจกรรมที่ครู
เตรียมมาให้ นักเรียนไม่มีโอกาสในการเลือกหรอืก าหนดปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ (เอมอร วันเอก,นฤมล ยุตาคม 
และธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, 2556 : 466) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ในเรื่องทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญ ถ้านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้น 

E1/E2 
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นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจ เนื้อหา หรือการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่บูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเรื่องปลากุเลาทองของดีเมืองตากใบขึ้นมา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาบา โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งคาดว่า
จะช่วยให้นักเรียนคิดหาเหตุผลจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังช่วยให้นักเรียนมีวิธีคิดอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี2 

ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 26 คน โรงเรียนบ้านตาบา ภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผล
ในการเลือก เพื่อความเหมาะสมในการวิจัย 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1.1 ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีไว ้
เพื่อให้นักเรียนใช้ศึกษาและบันทึกผลการท ากิจกรรมกลุม่ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมถาม
ได้ – ตอบได้ และกจิกรรมปลากเุลาของดีเมืองตากใบ 

      2.1.2 คู่มือส าหรับผูส้อนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งประกอบ 
ไปด้วย ค าช้ีแจง แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 เรื่อง ท่ีใช้พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 14 ทักษะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแผนการจัดการเรียนรู้กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ 
พัฒนานักเรียน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนานักเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง กิจกรรมถามได้ – ตอบได.้. 
(เวลาในการจดัการเรียนรู้ 60 นาที) 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง กิจกรรมปลากุเลาของดีเมืองตากใบ 
 (เวลาในการจัดการเรียนรู้ 60 นาที) 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการทดลอง 
ทักษะการวัด 
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมลู 
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1. เลือกนักเรียน 
2. ศึกษาหลักสูตร 

3. จัดท าแผนการสอน 

4. สร้างชุดกิจกรรม 

5. สร้างแบบทดสอบ 

6. ด าเนินกิจกรรม 

7. วิเคราะหผ์ล 

ทั้งนี้ เม่ือผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง เพื่อประเมินความชัดเจน ความเหมาะสมถูกต้องของภาษาที่ใช้ และพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด จากนั้นผู้วิจัยเลือกใช้ส่วนที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC ระหว่าง 0.50–1.00 และปรับแก้ไขชุดกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งน าชุด
กิจกรรมไปหาประสิทธิภาพ โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษาจ านวน 10 คน 
            2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย
บางส่วนผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง และบางส่วนปรับปรุงจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยพัฒนาแบบทดสอบโดยการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ แล้ว
น าไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน ที่เป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดียวกับผู้เช่ียวชาญตรวจประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม 
เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ค าความถูกต้องทางด้านภาษา และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัด จากนั้นผู้วิจัยเลือกใช้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงน าแบบทดสอบไปหาคุณภาพโดย
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก เพื่อคัดเลือกข้อสอบไว้จ านวน  20 ข้อ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น า
แบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson-20) 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 เลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 3.3 สร้างและจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.4 สร้างชุดกิจกรรมบูรณาการภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.5 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 
 3.6 ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการเรยีนรู้ตามล าดับ ดังน้ี 

3.6.1 ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 20 ข้อ 
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1 2 

1 

2 

3.6.2 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรยีน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ดังนี้ 1.เริ่มต้นด้วย 
การบรรยายพื้นฐานความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 2.ช้ีแจงการท า
กิจกรรมโดยชุดกิจกรรม ดังนี้ จ านวนกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม เวลาในการท ากิจกรรม การแบ่งกลุ่มในการท า
กิจกรรมกลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถ 3.ผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามคู่มือส าหรับผู้สอนประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเวลาทั้งหมด 5 ช่ัวโมง 30 นาที ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมทั้งหมด
ตามชุดกิจกรรม และบันทึกผลการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นส าหรับนักเรียน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือส าหรับผู้สอนฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง ในคาบเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

3.6.3 เมื่อสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุม่เดมิด้วย 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
             3.6.4 น าคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
4.1 ผู้วิจัยหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม โดยน าไปทดลองกับนักเรียน โรงเรียนบ้านตาบา จ านวน 10 คน 

ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา ทั้งนี้หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556:หน้าแทรก 1) ที่ว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ควรเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ส าหรับทักษะพิสัย 
          4.2 ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก คดัเลือกข้อสอบที่มคี่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และค่าความยากง่าย มีค่า
ระหว่าง 0.20-0.80 คัดเลือกไว้จานวน 20 ข้อ จากนั้นนามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ได้คา่ความเที่ยง
เท่ากับ 0.59 

4.3 ผู้วิจัยเปรียบคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่า     
ร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

1. ผู้วิจัยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับนักเรียนจ านวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา 
แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 

ชุดกิจกรรม จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ค่าประสิทธิภาพ    E  / E 

คะแนนของกระบวนการ 10 40  = 335    E   = 83.75  

คะแนนของผลลัพธ์ 10 20  = 171    E   = 85.50 83.75/85.50 
 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.75/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษาได้ 
 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนหลังเรียน 

   ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

20 12.33 61.65 15.46 77.30 15.65 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า กลุ่มที่ศึกษามี
ร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 61.65 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 77.30 และร้อยละของความก้าวหน้า15.65 ซึ่งมี
ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.75/85.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของ
คะแนนก่อนเรียน 61.65 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 77.30 และร้อยละของความก้าวหน้า 15.65 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.75/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากได้มีการศึกษาขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์จ านวน 5 คน ในส่วนของความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการฝึกให้กับนักเรียน องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม สื่อ การวัด และประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร สุรินทร์ 
(2553 : 54, 67) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ตรง ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา ความเหมาะสมของภาษา เกณฑ์การประเมิน และความถูกต้อง
ของเกณฑ์การให้คะแนน ผลการวิจัย พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัการเรยีนรูด้้วยชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของ
คะแนนก่อนเรียน 61.65 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 77.30 และร้อยละของความก้าวหน้า 15.65 ซึ่งแสดงว่า   
ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมเน้นการฝกึปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม จึงท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรจน์ จ้องสละ (2554 : 417) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องเลนส์และการหักเหของแสงต่อความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน ผล
ความเข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้ชุดการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย (Class average normalized gain) อยู่ใน
ระดับสูง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในชุดกิจกรรม และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน 

2. ในขณะท ากิจกรรม ครูผู้สอนต้องมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน 
คิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้ และให้การเสริมแรงเพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจท ากิจกรรม 

3. ในขณะท ากิจกรรม ผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้ผู้ เรียนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหน และเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ควรมีการทดสอบประสทิธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) ทดสอบ 
ประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) และทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) 

2. ควรมีการวิจัยชุดกจิกรรมบูรณาการกับแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหน และเห็นความส าคญัแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
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 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปูยู จังหวัดนราธิวาส 

 Developing English pronunciation skills by using the  folk tales Tak Bai 
Primary 5 students  BanPuYu School, Narathiwat  

 
อามีนะห์  ยีเด็ง1           Aminah  Yeedeng1 

Aminah.yeedeng@gmail.com 
รัตนา  อนันต์ช่ืน2        Ratana  Ananchuen2 

Ananchuen_rat@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทอ่านนิทานพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปูยู จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน15 คน เป็นนักเรียนชาย 8 คน นักเรียนหญิง 7 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 4 แผน  4 ช่ัวโมง (2) นิทานพื้นบ้าน  
เรื่อง ตากใบ จ านวน 1 เล่มโดยนวัตกรรมมีความเชื่อมั่นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ .09 (3) เกณฑ์การประเมินการอ่าน
ค าศัพท์จากนิทานพื้นบ้านโดยหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่า T-test แบบ Dependent samples เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองสอนโดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน 
  ผลการวิจัย พบว่า 1. นักเรียนร้อยละ 67 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2. นักเรียนมีทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้บทอ่านนิทานพื้นบ้าน มากขึ้นโดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 

ค าส าคัญ : การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ , นิทานพื้นบ้าน 

Abstract 
 The aims of this research are to compare the English pronunciation achievement of 
primary 5 students between before and after learning by using folk tales. Sample group used in 
research is primary 5 student, 2nd semester of Banpuyu School Narathiwat Province, There were 
15 students, 8 male students and 7 female students Acquired by a specific selection. The 
instruments used in the research were (1) 4 lesson plans for 4 hours (2) folk tales Tak Bai story  
 
 
 

1 ครูพัฒนาท้องถิ่น : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปูย ู
2 อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 
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by innovation (3) Criteria for evaluating reading vocabulary from folk tales by finding the average 
value (Arithmetic mean) T-test with Dependent samples when comparing scores before the 
experiment teach by using reading stories folk tales. 

 The research found that 1. Students had 67% of their academic achievement score, 
with an average score of 13, out of 20 points or 67% of the total score. After the study, the 
significant difference was at the .05 level. 2. Students are able to read English by using folk tales 
the results were compared before and after the experiment. 

 
Keywords : English pronunciation , folk tales 

บทน า 

 ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ น้ันการ
เรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่าง ๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดี
เท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน เคยมีเรื่องเล่ากันเล่นว่าประเทศไทยที่ค้าขายสิงคโปร์ มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวันไม่ได้ ก็
เพราะว่ามาติดต่อกับประเทศไทยแล้วสื่อสารกันยังไม่ชัดเจน จึงต้องผ่านตัวแทนที่รู้ภาษาดีกว่าเช่นสิงค์โป มาเลย์ 
ฮ่องกง ใต้หวัน หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็ตาม  ซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่อาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศ
ประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาของตัวเอง 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญในการติดตอ่สื่อสาร ทักษะที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ คือ ทักษะ
การอ่าน ดังที่ วีรชาติ ชัยเนตร (2541 : 4) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้มาก สอดคล้องกับ พรรณศรี ปทุมสิริ (2542 : 2) กล่าวว่า ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนยุคใหม่ การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งส าหรับการ
แสวงหาความรู้ เพราะการอ่านจะช่วยสร้างเสริมความรูค้วามคิดของคนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การอ่านมีบทบาทส าคัญใน
การเรียนทุกระดับ วิสาข์ จัติวัตร์ ( 2528 : 15) กล่าวว่า ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษ อันประกอบด้วยทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น ทักษะที่จ าเป็นท่ีสุดคือ ทักษะการอ่าน ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
อ่านฉลากยา การอ่านป้ายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนความจ าเป็นในการ
อ่านต าราภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ดังนั้นทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่นักเรียนต้องการ
และควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง 
 การอ่านเป็นทักษะส าคัญที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ ทั้งยังช่วยให้สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้มากและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ว่าความส าเร็จในการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน คืออ่านช้า ขาดความเข้าใจในการ
อ่าน และไม่สามารถจดจ าเรื่องที่อ่านได้ ย่อมท าให้การเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ได้ผลไปด้วย ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อไป การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านจะช่วยท าให้นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน ฉะนั้นการอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จอีกหลายด้าน  
 ซึ่งจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลการ
ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปูยู ท่ีเรียนภาษาอังกฤษ 
พบว่า นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาคิดวิธี แก้ไขปัญหาแก่นักเรียน 
โดยจัดหาชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เพราะชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นที่น่าสนใจแก่นักเรียน โดยมีความคาดหวังว่า 
ชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยน ามาจะสามารถลดปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าบทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ได้ฝึกอ่าน อันน าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนให้สูงขึ้น
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ 
บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปูยู 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การก าหนดประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย-หญิง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปูยู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยัดเลือกผู้เรียนท่ีมีทักษะการ
อ่านระดับกลาง เป็นนักเรียนชาย-หญิง ศึกษาอยู่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปูยู ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จ านวน 15 คน ชาย 8 คน หญิง 7 คน 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ (การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ทั้งหมด 4 แผน จ านวน 4 ช่ัวโมง 

2.2 นวัตกรรม บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน จ านวน 1 เล่ม 
2.3 เกณฑ์การประเมินการอ่านค าศัพท์จากนิทานพ้ืนบ้าน 

ระดับ 
คะแนน 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 
น้ าหนัก/

ความส าคัญ 
คะแนน
รวม 

น้ าเสียง
ส าเนียงการ

เน้นค า 

น้ าเสียงชัดเจน
ทุกค า 
ดีมาก 

น้ าเสียงดีแต่มี
ปัญหาเล็กน้อย
ด้านการเน้นค า 

น้ าเสียงพอใช้มี
ส่วนแก้ไขบ้าง 

ต้องปรับปรุงงการ
ออกเสียง เน้น

ค าผิดมาก 

2 8 

จังหวะวรรค
ตอนการอ่าน 

 

มีจังหวะการ
อ่านที่ถูกต้อง

ทั้งหมด 

จังหวะการอ่านดี
แต่ยังต้อง

ปรับปรุงบางค า 

จังหวะวรรคตอน
พอใช้ยังมีผิดบ้าง 

ต้องปรับปรุงบาง
ค า ต้องปรับปรุง
ด้านการออกเสียง

มาก 

2 8 

ความถูกต้อง อ่านค าศัพท์
ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

อ่านถูกต้อง
พอประมาณแต่
ต้องปรับปรุง

บางส่วน 

ยังอ่านค าศัพท์ผิด
มากต้องปรับปรุง

ส่วนมาก 

1 4 

รวม 5 20 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
14-15 ด ี
12-13 พอใช้ 
1-11 ปรับปรุง 

 

3. การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1.2 ระบุสาระส าคัญ/แนวคิดหลัก 
3.1.3 ก าหนดเนื้อหาสาระเรื่อง Help our planet, our village, get to know Takbai, Folk tale 

 Tak Bai จ านวน 2 ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ป.5/2, ต 2.2 ป.5/1 
3.1.4 หลักฐานการเรียนรู้ 
3.1.5 การวัดและประเมินผล 
3.1.6 การก าหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม 
3.1.7 กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1.8 ก าหนดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
3.1.9 กิจกรรมเสนอแนะ/กิจกรรมต่อเนื่อง 

3.2 บทอ่านนิทานพื้นบ้าน เร่ือง ตากใบ 
3.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านนิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐาน และ

ความสามารถของผู้เรียน 
3.2.2 ศึกษารูปแบบของการใช้นิทานพ้ืนบ้านภาษาอังกฤษ 
3.2.3 ศึกษาเนื้อหาของนิทานพ้ืนบ้านภาษาอังกฤษ 
3.2.4 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐานและความสามารถของผู้เรียน 
3.2.5 หานิทานพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และมีความสอดคล้องกับชุมชน 

ซึ่งได้แก่นิทานพื้นบ้านเรื่อง ตากใบ 
3.3 แบบประเมินการอ่านค าศัพท์จากนิทานพื้นบ้าน 
  3.3.1 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการท าแบบประเมินการอ่านออกเสียง ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.3.2 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์ของการอ่านภาษาอังกฤษ 

3.3.3 สร้างแบบประเมินการอ่านออกเสียง ก่อนและหลังเรียน ให้สอดคล้องกับจุด ประสงค์และ 
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยสร้างแบบทดสอบ 2 ชุด จ านวน 20 ค า 20 คะแนน 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 

4.1 ผู้วิจัยส ารวจกลุ่มเป้าหมายว่าขาดทักษะด้านการอ่านออกเสียง  
4.2 ผู้วิจัยประเมินการอ่านออกเสียง ก่อนการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน 
4.3 ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาษาอังกฤษ    



 
 

 

 
162 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

4.4 ผู้วิจัยประเมินการอ่านออกเสียง 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 หาค่าร้อยละ (percentage) 
5.2 หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
5.3 การทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการ

ทดลองสอนโดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน 
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนและหลังการใช้บทอ่าน
นิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เลขที ่
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ผลการพัฒนา 
T1 ก่อนการทดลอง T2 หลังการทดลอง 

1 7 13 6 
2 5 11 6 
3 8 16 8 
4 8 14 6 
5 6 11 5 
6 8 15 7 
7 9 17 8 
8 6 12 6 
9 6 12 6 
10 7 15 8 
11 6 12 6 
12 5 11 6 
13 6 12 6 
14 7 14 7 
15 8 16 8 
รวม 102 = 34 % 201 = 67 % 99 = 33 % 

 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทอ่านนิทานพื้นบ้าน ก่อนการทดลองมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34 และหลังการ
ทดลองมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67 แสดงว่ามีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผล 
จากการเรียนการสอนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 โดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน เรื่อง ตากใบ หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 

โรงเรียนบ้านปูยู โดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน หลังทดลองสูงกว่ากอ่นทดลอง มีสาระส าคัญที่จะสรุปและอภิปราย
ผลดังนี้  
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทอ่านนิทานพื้นบ้าน  มี
ระดับที่สูงกว่าก่อนการอ่านออกเสียงโดยใช้บทอ่านนิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 67 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปนิฐฐา สมโภชน์ (2555) ได้ศึกษาและสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้นิทานสองภาษา ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของ
นิทานสองภาษาประกอบภาพพัฒนาทักษะการอ่าน เมื่อน าไปใช้จริง พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
70/70 โดยมีค่าเท่ากับ 87.35/83.73 ค่าดัชนีประสิทธิผลชุดนิทานสองภาษามีค่าเท่ากับ 0.73 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 73 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อนิทานสอง
ภาษาประกอบภาพพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจในระดับดี และเมื่อพิจารณาแต่ละเล่ม พบว่าทุกเรื่องมีความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งพัฒนาทักษะการอ่าน
โดยใช้นิทานเป็นสื่อท าให้นักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และอาจมีสาเหตุมาจากบทอ่านนิทานพื้นบ้าน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนี้ ประกอบไปด้วย สื่อหลายชนิด ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการร่วมกิจกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526 : 116) กล่าวว่า สื่อประสมเป็นสื่อ ที่ท าให้นักเรียน เกิด
ความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน เพราะมีการเปลี่ยนสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งท าให้
นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางและเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้นเพราะได้เรียนจากสื่อการเรียนการสอนที่แตกต่า งกัน
หลายๆ อย่าง 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 จากการทดลองผู้วจิัยได้ข้อคิด ดังนี้ 
   1.1 การฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน เพราะบทอ่านที่สร้างขึ้นต้องสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา เพศ และอายุ 

 1.2 การจัดกิจกรรมควรเอื้อหรือยืดหยุ่นในเรื่องของสถานท่ี ระยะเวลาการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ในขณะการฝึกครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง ฝึกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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   1.3 ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแบบฝึกเสริม
ทักษะเพื่อให้แพร่หลายหลายยิ่งขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการท าวิจัยของผู้วิจัยซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นต่อการท าวิจัยต่อเนื่อง ดังนี ้

  2.1 ควรมี การพัฒนาการสร้างบทอ่ าน เพื่ อฝึกการอ่ านออกเสี ยงในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในเนื้อหาท่ีเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละระดับช้ัน 
   2.2 ควรปรึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทอ่านนิทานพื้นบ้าน
กับนักเรียนที่เรียน โดยการสอนวิธีอื่น ๆ 
   2.3 ควรสร้างบทอ่านนิทานพ้ืนบ้านไปใช้ในการพัฒนาสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และมีรูปแบบการน าเสนอ
ที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชน โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบผลการเรียนใน
การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ ก่อนและหลังใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่าน 2.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 5 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านซรายอ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) แบบทดสอบหลังเรียน ( Post-
test ) และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน E1/E2 โดยก าหนดเกณฑ์ 80/80  

ผลการวิจัยพบว่า 1.) นักเรียนมีผลการเรียนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังได้รับการฝึกเพื่อ 
พัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น 2.) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึก
อ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านในระดับมาก  
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ , แบบฝึกทักษะ  
 

Abstract 
The objectives of this action research were to 1. compare the achievement of reading 

English vocabulary for grade 5 students of Bansarayor school before and after using the English 
reading skill practice 2. to study the students’ satisfaction with the English reading skill practice. 
The population in the research is 30 population from section 1 grade 5 students of Bansarayor 
school under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments 
consisted of English reading skill related to various local careers in the community, pre-test and 
post-test, satisfaction assessment form, including an integrated learning activity plan. The 
researcher let students observe local careers around their community, tested before and after 
studying and teaching students in the sample group by using English reading skill practice. After 
completing the training, then take the exam after study. Subsequently the data were analyzed 
to compare the achievement in reading English before and after learning by testing. And data 
analysis using statistics. The result found that 1. students have higher achievement in English 
reading skill vocabulary after trained to develop English reading by using the English reading skill 

 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาองักฤษ โรงเรียนบ้านซรายอ  
 2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา  
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practice. 2.students are satisfied with the practice of reading English vocabulary by using the 
English reading skill practice with higher level.  
Keyword : Integrated Learning Management, exercises  
 

บทน า 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเขียนหรือการพูด อีกทั้งยังเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ยารักษาโรค รายการวิทยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต (internet) สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ภาษายังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย รวดเร็ว
และกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการด าเนินชีวิต ในสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานของทุกโรงเรียน และโรงเรียนบ้านซรายอให้ความส าคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยตระหนักว่าภาษาอังกฤษจะเป็นหนทางที่ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร ผ่านการอ่าน หรือการฟัง และ
พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ยุคโลกาวิวัฒน์ ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมุ่งให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

การอ่านเป็นทักษะส าคัญในการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา ถือเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารทั้งที่ 
เป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งได้
ความรู้มาก อ่านแล้วมีความสุข มีความหวัง มีความอยากรู้อยากเห็น และมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ 
พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา (สนิท ตั้งทวี. 
2426 : 35) จึงเห็นได้ว่าผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี ไวท์แมน (Wiseman 
1992: 2) กล่าวว่าการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่านั้น  ครูควร
จะหาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในด้านการใช้โครงสร้างทางภาษาและการหาความหมายของค าศัพท์อีกด้วย  
เพราะความรู้ในเรื่องดังกล่าว เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจได้ แต่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องเหล่านี้ ฮาดเลย์ (Hadley. 1996 : 195-
200) ได้กล่าวว่า การฝึกหัดการอ่านเป็นเรื่องจาเป็นส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็น
ภาษาต่างประเทศ การสอนทักษะการอ่านควรสอนหลังจากท่ีนักเรียนได้อ่านเนื้อหาท้ังหมดไปแล้ว และสอนเฉพาะ
โครงสร้างทางภาษาและการหาความหมายของค าศัพท์ที่จ าเป็นต่อ การอ่านเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นได้
ว่าการอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่อยู่
รอบตัว เช่น ครอบครัว หรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
พบว่า ทักษะการอ่านสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านของผู้เรียนได้  เช่น ธิดารัก ดาบพลอ่อน 
(2542: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อจับใจความช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานการประถมศึกษากุดบาก จังหวัด
สกลนคร จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 
80.26/79.08 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เพราะเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน อันเป็นทักษะพื้นฐานที่ทาจะทาให้นักเรียนสามารถต่อยอดในการอ่านขั้นสูง เช่น การ
อ่านเรื่องสั่น นิทาน วรรณกรรม เป็นต้น อีกทั้งยังทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น (นวลใย หนูมี, 
2529, หน้า 4) แบบฝึกทักษะทางภาษาเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระ
ของครู สิ่งที่จัดท าขึ้นอย่างมีระเบียบ ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาและจาได้คงทน  เนื่องจากฝึกได้ทันทีที่พบ
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ข้อบกพร่องในเรื่องนั้นๆ อีกทั้งยังฝึกท าซ้ าหลายครั้งโดยเน้นเฉพาะเรื่องที่บกพร่อง แบบฝึกช่วยให้ครูมองเห็น
จุดเด่นและจุดบกพร่องของนักเรียนจากการท าแบบฝึก แบบฝึกที่จัดท าขึ้นนอกเหนือจากเนื้อหาที่มีในหนังสือจะ
ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แบบฝึกยังใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจาก
บทเรียนในแต่ละครั้ง แบบฝึกจัดท าเป็นรูปเล่มนักเรียนสามารถใช้ทบทวนฝึกฝนด้วยตัวเอง และประหยัดเวลาครูที่
จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึก  

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย พบว่า การน าสื่อหรือเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการเรียน
การสอน จะช่วยให้นักเรียนเรียนพัฒนาทักษะในการอ่าน สามารถเข้าใจ จดจ า และจินตนาการตามอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า นักเรียนควรเรียนรู้จากเรื่องภายในท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยู่ การจัดท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนี้สามารถสร้างความตระหนักรู้ จิตอนุรักษ์ และส านึกรักอาชีพประจ าถิ่นของนักเรียน
ได้ดีอีกด้วย อย่างเช่นอาชีพของคนในชุมชนบ้านซรายอและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะชุมชนบ้านซรายอ หมู่ที 1 ต าบล
ปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ โดยทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่ 6 บ้านซรายอ ออก ต าบลปาเสมัส ทิศตะวันตกติดกับบ้านโคกสยา อ าเภอสุ
ไหงปาดี ทิศเหนือติดกับป่าพรุโต๊ะแดง ตาบลปูโยะ และทิศใต้ติดกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใกล้กับชายแดน
ประเทศมาเลเซีย จึงท าให้คนในชุมชนประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นอาชีพท่ีนักเรียนรู้จัก เคยประสบพบเห็น
และคุ้นเคย ดังท่ี ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ ์(2539: 109-110) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีควรเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปยังสิ่ง
ที่ไกลตัว เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถดูดซับได้เร็วกว่า ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นตน แทนที่จะเรียนเรื่องไกลตัว ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียน
ขาดความรู้เรื่องท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและผูกพัน
เห็นคุณค่า รวมทั้งภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัวและ
ท้องถิ่น ตลอดจนด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านซรายอ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.นักเรียนรู้ค าศัพท์ สามารถพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน และท า

คะแนนข้อสอบหลังเรียนได้เพิม่ขึ้นกว่าการท าข้อสอบก่อนเรยีน  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเกี่ยวกับ

อาชีพในชุมชน อยู่ในระดับมาก  
ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี ้ 
1. เนื้อหาเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพใน

ชุมชน แบบ Controlled Reading ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามเนื้อหาทีป่รากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ตัวแปรต้นแบบฝึกทักษะการอ่านเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  
3. ตัวแปรตามระดบัผลการเรียนของคะแนนก่อนและหลังเรียน และระดับความพึงพอใจ  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
   ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ช่ัวโมง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เลือกกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้าน ซรายอ จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1. แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที ่5 จ านวน 5 แบบฝึก  
2. แบบทดสอบการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

5 ใช้วัดผลก่อนเรียนและหลังเรยีน จ านวน 40 ข้อ  
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  
ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
1. ศึกษาเนื้อหา ความรู้เกีย่วกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยให้นักเรียนสอบถามจาก

คนรอบตัวในชุมชน  
2. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ต ารา ที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาองักฤษจากเอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  
3. ส ารวจและวิเคราะหเ์นื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

ฐาน พุทธศักราช 2551  
4. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551  
5. น าแบบฝึกทักษะการอ่านค าศพัท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนที่สร้างขึ้น ตรวจสอบและท าการ

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุม่เป้าหมาย  
การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  
ผู้วิจัยได้ออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre - test) และแบบทดสอบ

หลังเรียน (Post - test ) แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม 40 ข้อ  
3. ขั้นด าเนินการ  
3.1 ท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านซรายอ จ านวน 30 คน  
3.2 ท ากิจกรรมการสอนค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยใช้บัตรค าและแบบ

ฝึกทักษะการอ่าน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้ 
3.3 ท าการทดสอบอีกครั้ง โดยใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post - test)  
3.4 ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศพัท์

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากการวิจัยมลีาดับขั้นตอน ดังนี ้ 
1. นัดหมายนักเรียนกลุม่เป้าหมาย เพื่อท าความเข้าใจในการท าวิจยัในช้ันเรียน  
2. ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test)  
3. ผู้วิจัย ท ากิจกรรมการสอนค าศพัท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยใช้บัตรค า

และแบบฝึกทักษะการอ่านตามแผนการจัดการเรยีนรู้  
4. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทดสอบซ้ าโดยให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
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5. น าผลคะแนนท่ีได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
อ่านค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่มีในชุมชน  

6. หาค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพของ

แบบฝึกทักษะ  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนหลังเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพท่ีมีใน

ชุมชน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
(ผ่านเกณฑ์ 16 คะแนน) 

จ านวนนักเรียนที่ท าได้ 
( ทั้งหมด 30 คน) 

14 70 2 
16 80 6 
17 85 10 
18 90 6 
19 95 6 

 

จากตารางที ่1 จะเห็นได้ว่า หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับอาชีพ
ในชุมชน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบวา่ นักเรียนมี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 28 คน และนักเรียนมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 2 คน 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 

 
สถ

ิติท
ี่ใช

 ้

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนที่
เพ่ิมขึ้น 

จ านวนนักเรียนที่ท าได้ 
( ทั้งหมด 30 คน) 

14 11 3 2 
16 4 12 1 
16 8 8 4 
16 11 5 1 
17 7 10 4 
17 8 9 2 
17 9 8 1 
17 10 7 3 
18 8 10 1 
18 9 9 5 
19 4 15 1 
19 6 13 1 
19 12 7 4 

คะแนนเฉลี่ย ( ) 17.2 8.76 8.43  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

1.35 2.13 2.47  
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จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชน นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 12 คะแนน คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )) 8.76 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.13 และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชน นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 19 คะแนน คะแนนต่ าสุด 14 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )) 17.2 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.35 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.43 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้น 
(S.D.) 2.47คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพใน
ชุมชนนักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 

 
ตารางที ่3 ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E1 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ 
E2 

เกณฑ์มาตรฐาน 80 80 
ผลการวิเคราะห์ 89.07 89.33 

การแปรผล ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
**ค่า E1 ได้ผลคะแนนมาจากการค านวณตามสตูร E1 = (ΣX1/N*A)*100 และ E2 ได้ผลคะแนนมาจากการค านวณ
ตามสตูร E2 = (ΣX2/N*B)*100  
 

จากตารางที ่3 จะเห็นได้ว่า ประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ
ในชุมชนที่สร้างขึ้นมาตามเกณฑ์ 80/80 นั้นได้ค่า 89.07/89.33 แสดงให้เห็นว่ามปีระสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านการ
ค าศัพท์ภาษาองักฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 

 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย ( ) ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน  4.13 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมโครงการ  3.50 มาก 
3. ความรู้ความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมโครงการ  4.23 มาก 
4. นักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  4.23 มาก 
5. นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันได้  

4.10 มาก 

รวม 4.23 มาก 
 

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย  
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง  
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก  
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สดุ  
จากตารางที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน พบว่าในภาพรวมด้านข้อ 3 ความรู้ความเข้าใจ หลัง 
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เข้าร่วมโครงการ และข้อ 4 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย ( )4.23 อยู่ในระดับความพึง

พอใจ มาก รองลงมา ข้อ 1 ความเหมาะสมของค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน มีค่าเฉลี่ย ( )4.13 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ มาก ข้อ5. นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.10 อยู่

ในระดับความพึงพอใจ มาก และสุดท้ายข้อ 2 ความรู้ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย ( ) 3.50 อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจ มาก แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจรวมมีค่าเฉลี่ย ( ) 4.23 อยู่ในระดับความพึง
พอใจ มาก  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 

1. การเปรยีบเทียบผลการเรยีนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่าน อยู่ในระดับมาก  

 
อภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะด้านการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซรายอ ผลการวิจัยมีดังนี้  

1) หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 จานวน 28 คน นักเรียนมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 2 คน ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้คะแนนเฉลี่ย  ( ) 8.76 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 2.13 และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านได้คะแนนเฉลี่ย ( ) 17.2 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.35 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.43 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้น (S.D.) 
2.47 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อีกท้ังได้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่า
เท่ากับ 89.07/89.33 ซึ่งสูงกว่า 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ วิไลรัตน์ วสุรีย์ (2545) ศึกษาการพัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเกี่ยวกับท้องถิ่น ในรายวิชา อ 0112 สาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างจานวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเกี่ยวกับท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 87.80/80.50 
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การอ่านสูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก ส่งผลให้นักเรยีนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน  

ผลที่เกดิขึ้นกับสถานศึกษา : จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดา้นการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซรายอ ผลปรากฏว่า  
นักเรียนสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนได้ถูกต้องมากขึ้น  เมื่อนักเรียนสามารถอ่าน
ค าศัพท์ได้ถูกต้องแล้ว ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านด้านอื่น ๆ ได้ดีอีกด้วย เนื่องจากค าศัพท์เป็นพื้นฐาน
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ของการอ่านประโยค จึงท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้กับการอ่านในระดับที่สูงขึ้นได้ และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการทดสอบระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติต่อไป  

ผลที่เกดิขึ้นกับท้องถิ่น : จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาชีพในชุมชน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ ผลปรากฏว่า นักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์ได้ถูกต้อง และยังสามารถเขียน พูด ค าศัพท์เกีย่วกับอาชีพในชุมชนได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถให้ข้อมลูเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้  

ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง : จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาชีพในชุมชน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ ผลปรากฏว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม ท าให้นักเรียนสามารถ
จินตนาการตามเมื่อครูจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากปกติการเรียนการสอน
จะสอนเนื้อหาตามบทเรียน แต่เมื่อน าสิ่งที่อยู่รอบตัวตามสภาพแวดล้อมในชุมชนที่นักเรียนคุ้ยเคย สู่การเรียนรู้ใน
ห้องเรียน กลับท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ รู้สึกสนุก และมีความสุขในการเรียนรู้ ส่งผลให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ท าให้ทราบถึงความต้องการที่จะเรียนรู้ของผู้เรียนจริง 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน อยู่ในระดับมาก 
ส่งผลให้ผู้สอนมีก าลังใจท่ีจะพัฒนาการสอนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้  
- ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวหรือใกล้ตัวเป็นสื่อในการจัดการการสอน  
- การน าวิธีการสอนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะควรค านึงถึงความแตกตา่งของผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะ

นักเรียนอาจให้ความส าคญั และให้ความสนใจใส่ใจชุดฝึกทักษะมากน้อยต่างกัน ซึ่งอาจทาให้ผู้เรยีนไมส่ามารถเกิด
ความรู้รวบยอดได้เร็วเพราะฉะนั้นผู้วิจัยควรคอยให้คาช้ีแนะ และอธิบายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนไดค้ิดตามได้ทัน  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
- ผู้วิจัยอาจเพิ่มเติมค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้หลากหลายขึ้น เพิ่มประโยค เน้นบทสนทนาและการเขียนให้

ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในชีวิตประจาวัน ครผูู้สอนให้ความส าคญักับการสอนโดยจัดให้
นักเรียนได้ปฏิบตัิให้ครบทุกข้ันตอนให้โอกาสนักเรยีนทุกคนได้เรยีนรู้และฝึกทักษะกับสถานการณ์จริง เพื่อให้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาไปต่อยอดในการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศและศาสตร์อื่นตอ่ไป  

- จัดการเรยีนการสอนในระดับชั้นอื่น ๆ  
- ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนส่วนน้อยที่ไม่ใส่ใจการเรยีน ไมส่นใจกิจกรรม และไม่ให้ความส าคัญกับการ

เรียนเท่าท่ีควร การวิจัยครั้งต่อไปควรหาวิธีการ หรือกระบวนการทีท่าให้นักเรียนสนใจเรียน และให้ความส าคญักับ
การเรยีนเพิ่มมากข้ึน  

 
                           บรรณานุกรม 
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การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน                                                               
โดย ใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 11 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 เรื่อง คือ เล่มที่ 1 หมู่บ้านของเรา                                                                       
เล่มที่ 2 รายอนี้ที่ตะโละสดาร์ เล่มที่ 3 เรื่องเล่าจากเพื่อนบ้าน (กือเม็ง เมืองโรมัน) 2. แผนการจัดการเรียนรู้                                                           
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                                                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples) พบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น จากการวิจัยเท่ากับ 83.33/89.09                                                                 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน                                                                               
และการเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ข้อมูลท้องถิ่น 
 

 

Abstract 
 This research aims to (1) Create practice forms to enhance reading and writing skills                                                                               
in Thai language. Using local information For grade 2 students at Ban Talosarad School With 
efficiency according to the criteria 80/80 and (2) Compare student achievement before And after 
using the practice to develop reading and writing skills using local information Target groups are 
Grade 2 students, academic year 2018, 2nd semester, Ban Talosarad school. Under the Office of 
Primary Education Area Yala, District 1, number 11, which was obtained by selecting a specific 
type The  tools used in the research consisted of (1) Training style for reading skills And write 
Thai using local information For the 3rd grade students, number 3 is the book 1, our village, 
Volume 2, this at TaloSarda, Volume 3, Stories from neighbors (kemeng Roman town) 
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(2) Learning management plan (3) Learning achievement test before and after The statistics used 
in data analysis were percentage, mean, standard deviation. And test the hypothesis By using t – 
test (Dependent Samples) found (1) The efficiency of the training model for reading skills And 
write Thai Using local information   From research, which is 83.33 / 89.09 which is higher than 
the 80/80 threshold set (2) Learning achievement of students after using the practice to 
enhance reading skills And Thai writing Using local information Higher than before With statistical 
significance at the level of .05 
 

Keyword : Training form for reading and writing skills in Thai language, academic achievement, 
local information 
 

 

บทน า  
 การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิด
การพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง                                     
การด าเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง อาทิ การอ่าน                                        
มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้อ่านมากย่อมรู้มาก และถ้าน า
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม สังคมนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นการปลูกฝั่งให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยจึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้                                         
การอ่านมีความส าคัญต่อการเรียนรู้กล่าวคือ การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน 
และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ                                                
การเรียนรู้โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดี รากฐานการอ่านของเด็กก็จะดี (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.2557) การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาตัวตนของบุคคล ส าหรับการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ใช้
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจออกมาเป็นอักษร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นเครื่องมือพัฒนา
สติปัญญาของบุคคล ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญา และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน และถือว่า 
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้การเขียนยังเป็นทักษะพื้นฐานในการ
แสดงออกท่ีส าคัญในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชา เพราะต้องอาศัยการจดบันทึกเพื่อรวบรวมหรือสรุปเรื่องราวที่
ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ แล้วบันทึกไว้เพื่อความคงทนในการเรียนรู้ 
 จะเห็นได้ว่า ทั้งทักษะการอ่าน และการเขียนต่างก็เป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันกล่าวคือ ผู้ที่เขียน
ถูกต้องชัดเจนก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่านด้วยเช่นกัน ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนต่างก็มีส่วน
สัมพันธ์กันอย่างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีนักเรียนใช้
เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของบทเรียน ผลการเรียนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน และในขณะเดียวกัน                                     
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ก็ต้องอาศัยทักษะการเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย การเขียนค าที่ถูกต้อง
จะช่วยให้การสื่อความหมายถูกต้องมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเขียนค าหรือเขียนประโยคผิดก็จะท าให้การสื่อความหมาย
ผิดไปด้วยเช่นกัน ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านออก และ                                    
การเขียนได้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน การฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนครูผู้สอน จึงต้อง                                  
ให้ความส าคัญ และพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนตั้งแต่  เพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และใช้การเขียนสื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการอ่าน และการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างมาก
ในการส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีของโลกได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านวัตถุ และด้านวิทยาการ ซึ่งส่งผลให้สภาพของสังคมกลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร คนในยุคนี้จึงจะต้อง
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อ่าน และเขียนเพิ่มมากขึ้น เพราะการอ่าน และการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะท าให้เป็น
ผู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนหรือท่ีเรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ 
 ความสามารถในการอ่าน และการเขียนของผู้เรียนเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาของไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลจากการติดตาม และประเมินผลความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนพบว่า นั กเรียน
ส่วนมากขาดทักษะในการอ่าน และการเขียนค าที่ประสมด้วยสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี ท าให้อ่านค าผิด และไม่เข้าใจหลักการอ่าน ไม่เข้าใจความหมายของค า ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบว่าปัจจุบันได้มีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
และเขียนที่มีประสิทธิภาพเป็นจ านวนมาก และพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะจะเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเพิ่มขึ้น และเขียนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังที่ สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, น. 53) ได้สรุปความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะว่า
แบบฝึกเสริมทักษะมีความส าคัญต่อผู้เรียนไม่น้อย ในการที่จะช่วยส่งเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจได้เร็วข้ึน ชัดเจนข้ึน กว้างขวางขึ้นท าให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
 จากความส าคัญ และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  
และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนข องนักเรียน                                  
ที่ประกอบด้วยค าที่ประสมด้วยสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน                                                                        
ตะโละสดาร์ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย  
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธ์ิการอ่าน และเขียนทางการเรยีนวิชา
ภาษาไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน                                           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ                                                  
การอ่าน และเขียน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์                                              
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 11 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

2.1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                            
มีทั้งหมดจ านวน 3 เล่ม คือ    

      เล่มที่ 1 หมูบ้านของเรา  
 เล่มที่ 2 รายอนี้ท่ีตะโละสดาร์  
 เล่มที่ 3 เรื่องเล่าจากเพื่อนบ้าน (กือเม็ง เมืองโรมัน) 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน แผนละ 60 นาที  
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
 3.1 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 เรื่อง โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      3.1.1 ศึกษาต าราและเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับการสร้างแบบฝึก จิตวิทยาที่ เกี่ ยวข้องกับ                                      
  การสร้างแบบฝึกหัด 
        3.1.2 ศึ กษ าห ลั กสู ต รแกน กลางการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน  พุ ท ธศั ก ราช  2551 กลุ่ ม ส าระ                                      
  การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 เพื่อก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหา                                   
  และเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย  โดยใช้                                                    
  ข้อมูลท้องถิ่น 
      3.1.3 ศึกษาเนื้อหาท้องถิ่นที่ส าคัญ และน่าสนใจเพื่อใช้ก าหนดเนื้อหาในการสร้างแบบฝึกหัด ของ
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยได้ด าเนินการศึกษาจนได้ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี ้
  3.1.3.1 หมู่บ้านของเรา เป็นการน าเสนอสถานท่ีต่าง ๆ ในหมู่บ้านตะโละสดาร์ โดยมีตัว 
  ละครเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านตัวอักษร ท าให้ผู้เรียนสนใจ อยากจะอ่าน  
  เป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนรู้  
  3.1.3.2 รายอนี้ ที่ ตะโละสดาร์  “รายอ”เป็นวันฉลองการสิ้นสุด เดือนรอมฎอนอัน                                                          
  ศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาอิสลาม คือ วันตรุษอีด (Eid) ซึ่งเรียกว่าวันฮารีรายออีดิลฟิตรี  
  หรือวันฮารีรายอ ปัวซา (บวช) เดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาแห่งการส านึกผิดอย่าง 
  จริงจังส าหรับชาวมุสลิม โดยมีการอดอาหารตั้งแต่รุ่งสาง จนถึงพลบค่ าเป็นเวลา 30  
  วัน โดยประมาณ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังอุทิศเวลาส่วนใหญ่ของเดือนนี้ไปกับการ 
  บูชาองค์อัลเลาะห์ การให้ทาน และงานสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมไปถึงการกระท าท่ี 
  แสดงถึงเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ ประเด็นดังกล่าวท าให้นักเรียนได้รับ ความรู้  
  เกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา การปฏิบัติตน และบรรยากาศวันรายอ  
  3.1.3.3 เรื่องเล่าจากเพื่ อนบ้าน (กือเม็ ง เมืองโรมัน )  หมู่บ้ านตะโละสดาร์ตั้ งอยู่ ใน                                                   
  ต าบลอาซ่อ ง อ า เภอรามั น  ซึ่ งอยู่ ติ ดกั บ  “บ้ านกื อม็ ง”  ซึ่ ง เป็ นหมู่ ที่ มี เรื่ อ งเล่ าที่                                              
  น่าสนใจ และยังเป็นหมู่บ้านท่ีมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองรามันอยู่ด้วย  ซึ่ง 
  ก าลั งจะเลื อนหายในความทรงจ าของคน ในปัจจุบันแหล่ งเรียนรู้ประวัติศาสตร์                                                      
  “ บ้ า น กื อ เม็ ง ”  เป็ น อี ก ห นึ่ งป ร ะ เด็ น ที่ น่ า ส น ใจ ใน ก า ร เพิ่ ม ค ลั งค ว าม รู้  ด้ า น                                       
  ประวัติศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู 
      3.1.4 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย   
      3.1.5 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3.1.6 ออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ให้มี                                                       
  เนื้อหาตามจุดประสงค์ที่วางไว้  
      3.1.7 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น โดยมี                                                     
  เนื้อหา ดังนี ้

3.1.7.1 แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 1 หมู่บ้านของเรา มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
- สาระส าคัญของเรื่อง เป็นสารน าเสนอสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน สถานท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ                                            
  การประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน  
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเล่มที่ 1  
 กิจกรรมที่  1 สร้างประสบการณ์ ทางเนื้ อหา โดยให้นัก เรียนฝึกอ่าน  และ                                                             
 เขียนเป็นแผนภูมิการอ่าน เขียนเรียงล าดับเรื่อง จากเรื่อง“หมู่บ้านของเรา" 
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 กิจกรรมที่ 2 อ่านและเขียนค า ฝึกอ่าน และเขียนค ายากในบทเรียนเขียนค าใต้ภาพ
 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค า 
 กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสมค าด้วยสระ เ-อ กับพยัญชนะที่ก าหนด 
 กิจกรรมที่  4 เขียนค าและประโยค เป็ นการฝึกสะกดค า การประสมค า                                                 
 การแต่งประโยค และการเขียนเรื่องตามความคิดของนักเรียนแบบสั้น 

  3.1.7.2 แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที ่2 รายอนี้ท่ีตะโละสดาร์ มรีายละเอียดส าคญั ดังนี ้
  - สาระส าคัญ เป็นการน าเสนอประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นเป็นความรู้เกี่ยวกับ                                               
    วันส าคัญทางศาสนา การปฏิบัติตน และบรรยากาศวันรายอ 
  - กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ในเล่มที่ 2  
   กิจกรรมที่ 1 สรา้งประสบการณ์ทางเนื้อหา โดยให้นักเรียนฝึกอ่าน และเขียนเป็น
   แผนภูมิการอ่าน เขียนเรียงล าดับเรื่อง จากเรื่อง “รายอนี้ท่ีตะโละสดาร์ " 
   กิจกรรมที่ 2 อ่านและเขียนค า ฝึกอ่าน และเขียนค ายากในบทเรียนเขียนค าใต้ภาพ                                          
   เพื่อให้เข้าใจความหมายของค า 
   กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสมค าด้วยสระ โ-ะ กับพยัญชนะที่ก าหนด 
   กิจกรรมที่ 4 เขียนค าและประโยค เป็นการฝึกสะกดค า การประสมค าการแต่ง 
   ประโยค และการเขียนเรื่องตามความคิดของนักเรียนแบบสั้น ๆ  
  3.1.7.3 แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที ่3 เรื่องเล่าจากเพื่อนบ้าน (กือเม็ง เมืองโรมัน) มีรายละเอียด
            ส าคัญ ดังนี ้
  - สาระส าคัญ เป็นการน าเสนอเรื่องเล่าที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเมืองรามัน                                                              
    หมู่บ้าน “กือเม็ง”  
   - กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ในเล่มที่ 3 
   กิจกรรมที่  1 สร้างประสบการณ์ ทางเนื้ อหา โดยให้นั กเรียนฝึกอ่าน และ                                                 
   เขียนเป็นแผนภูมิการอ่าน เขียนเรียงล าดับเรื่อง จากเรื่อง “เรื่องเล่าจากเพื่อนบ้าน 
   (กือเม็ง เมืองโรมัน)" 
   กิจกรรมที่ 2 อ่านและเขียนค า ฝึกอ่าน และเขียนค ายากในบทเรียนเขียนค าใต้ภาพ                                       
   เพื่อให้เข้าใจความหมายของค า 
   กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสมค าด้วยสระ เ-ะ กับพยัญชนะที่ก าหนด 
   กิจกรรมที่ 4 เขียนค าและประโยค เป็นการฝึกสะกดค า การประสมค าการแต่ง                                             
   ประโยค และการเขียนเรื่องตามความคิดของนักเรียนแบบสั้น 
      3.1.8 น าแบบฝึกเสรมิทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ
  ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (ค่า IOC) 
      3.1.9 ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นตามที ่
  ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
      3.1.10 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ท่ีปรับปรุง แล้วไป
  ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนบา้นโต๊ะพราน จ านวน 5 คน 
  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2  
      3.1.11 น าผลจากการไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน                                            
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.67/ 88.00 ซึ่งสูงกว่า
  เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ สามารถน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
  และการเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  ขอ งนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  2                            
  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ต่อไป  
 3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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      3.2.1 แผนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น โดยน า
  แบบฝึกหัดท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างมาใช้เป็นสื่อการสอน มีวิธีการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 

 3.2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
  3.2.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา     
  3.2.1.3 ก าหนดจุดประสงค์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายของบทเรียน    
  3.2.1.4 เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดมุ่งหมาย   
   3.2.1.5 เสนอแผนการสอน และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เช่ียวชาญ ท้ังนี้เพื่อ 
    ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้าน เวลา เนื้อหา กิจกรรม 
    การเรียนการสอน สื่อการสอนการวัดผลประเมินผล แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความ                                  
    สอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง    
    0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องหรือไม่    
   -1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้อง  
  ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้                                              
  3.2.1.6 ปรับปรุงแผนการสอนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    
  3.2.1.7 น าแผนการสอนไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
      3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีวิธีการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี    
  3.2.2.1 วางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยการก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดขอบเขตของ  
   เนื้อหาท่ีต้องการวัด  
          3.2.2.2 ศึกษาเทคนิค และวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ   
            3.2.2.3 สร้างแบบทดสอบ โดยมี 1 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ                                                          
   โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ   
  3.2.2.4 เสนอแบบทดสอบต่อผู้เช่ียวชาญ โดยค านวณหาค่า IOC     
  3.2.2.5 ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  3.2.2.6 น าแบบทดสอบไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ มีขั้นตอนดังน้ี 
 4.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
 4.2 ทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ มีขั้นตอนดังน้ี 
      4.2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และวิธีใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย
  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นโรงเรียนบ้านตะโละสดาร์  
      4.2.1 นักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ3 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง                                                                                  
  หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 หาค่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าทางสถิติ  โดยใช้ร้อยละ                                              
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามเกณฑ์  80 / 80 ตามสูตร                                                     
E1/E2  

5.2 น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริม
ทักษะ  
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้น า
คะแนนผลการทดลองมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย                                                         
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น หรือคะแนนจากกระบวนการ (E1) 

เลขท่ี 
คะแนนวัดผลระหว่างเรยีนจากการท ากิจกรรมแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

ชุดที่ 1 (10) ชุดที่ 2 (10) ชุดที ่3 (10) 
1 8 9 8 25 
2 9 8 9 26 
3 9 9 9 27 
4 7 9 8 24 
5 7 8 9 24 
6 10 9 9 28 
7 8 9 8 25 
8 6 8 7 21 
9 8 8 9 25 
10 9 9 10 28 
11 6 9 7 22 
รวม 87 95 93 275 
X  7.91 8.64 8.45 25.00 

เฉลี่ยร้อยละ 79.09 86.36 84.55 83.33 
 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย  25.00 จากคะแนนเต็ม 30                                                               
คิดเป็น ร้อยละ 83.33 แสดง ว่าแบบฝึกเสริมทักษะ มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ ในบทเรียน (E1) 
เท่ากับ 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (E2) 

เลขท่ี คะแนน (20 คะแนน) เฉลี่ยร้อยละ 

1 19 95.00 
2 17 85.00 
3 17 85.00 
4 16 80.00 
5 17 85.00 
6 19 95.00 
7 18 90.00 
8 16 80.00 
9 18 90.00 
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เลขท่ี คะแนน (20 คะแนน) เฉลี่ยร้อยละ 

10 19 95.00 
11 20 100.00 
รวม 196 
X  17.82 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.09 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้
ข้อมูล ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.82 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 89.09 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะ มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัด
ไว้ ในบทเรียน (E2) เท่ากับ 89.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้    
 ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ 
ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

X  S.D. ร้อยละ 
แบบฝึกเสริมทักษะ 30 25.00 2.74 83.33 

แบบทดสอบ 20 17.82 1.33 89.09 
 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  25.00 จากคะแนนเต็ม 30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.74 คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย  
โดยใช้ข้อมูล ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 17.82 จากคะแนนเต็ม 20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 คิดเป็นร้อยละ 89.09 แสดงว่าแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพใน 
การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 
เสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่สร้างขึ้นมีค่า 
E1/E2 เท่ากับ 83.33/89.09 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ดังวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
        การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา                                                
หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้นและเมื่อท าการสอน
เสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน แล้วน าผลคะแนนที่ได้มาจากการ
ค านวณค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน                                                        
และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง
ที่ 4   
 

 ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
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การทดสอบ จ านวนคน (N) คะแนนเต็ม  S.D. t 

ก่อนเรียน 11 20 9.45 1.75 
23.00* 

หลังเรียน 11 20 17.82 1.33 
 

 จากตาราง 4 พบว่า  ผลการวิเคราะห์การทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                                            
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.4 คะแนน และ 17.82 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน และ
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฝึกเสริมทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียนรวมถึงได้สังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 
พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้มีความสุขตลอดการจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างชัดเจน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                                                        
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน และ
เขียน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 11 คน                               
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และการเขียน 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น การวิจัยอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561– มีนาคม พ.ศ. 2562 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการทดลองแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้นได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ เมื่อน ามาใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 11 คน 
มีผลสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเฉลี่ย เท่ากับ 
83.33/89.09 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ E1/ E2 เท่ากับ 80/80 ดังวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้แบบฝึก                              
เสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ ข้อมูลท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลปรากฏว่า
หลังจากการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ เมื่อน ามาใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 11 คน มีผลสรุปได้ว่า 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 83.33/89.09 ซึ่งได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวม จัดท า เรียบ
เรียงเนื้อหาเริ่มจากง่ายไปยาก การปฏิบัติเป็นขั้นตอน มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาพประกอบ และมีตัวอย่าง
ประกอบ น ามาก าหนดองค์ประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย มีทั้งเนื้อหาที่ใช้คู่ กับ
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แผนจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการพัฒนา มีการทดลอง และมีการประเมินผล อันส่งผลให้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ มีผลปรากฏ
ว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ จ านวน 11 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ แบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จากการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ทั้ง 3 เล่ม มีเนื้อหาและภาพประกอบที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน มีการด าเนินเรื่อง ที่
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ท าให้นักเรียนเกิดจินตนาการอันเอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 
ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา กับการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่
รู้สึกเบื่อ กล้าที่จะแสดงออกหรือสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน เวลาท ากิจกรรมนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และใน
การท ากิจกรรมได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด การเสาะแสวงหาค าตอบ จากค าถามส าคัญ การน าความรู้ที่
ได้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับความรู้ และประสบการณ์เดิม มีการสร้างสรรค์ผลงานแล้วมีการน าเสนอผลงาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีประสบการณ์ในการท างานกลุม่ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะ
น าไปสู่การสร้างและพัฒนาความรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ   
 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่มีกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลให้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ของผู้เรียนได้
ถ่ายทอดความคิด ความต้องการออกมาในลักษณะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวผู้เรียนอย่างเต็มความสาม
รถ ฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักค า สามารถอ่านและเขียนค าที่ประสมด้วยสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูปได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี เข้าใจหลักการอ่าน เข้าใจความหมายของค า ท่ีเป็นพื้นฐานตามความสามารถ และความสนใจ
ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับสระลดรูป และสระเปลี่ ยนรูป จาก
ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ท้ัง 3 เล่ม ได้อย่างมีความสุข สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เนื้อหาความรู้จากแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน และเขียน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร และสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนด้านทักษะการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาที่ศึกษาให้คนรอบข้าง
เข้าใจได้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษารายวิชาภาษาไทย และบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับ 
 ประภาแก้ว เทพยรัตน์ (2558) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ส านักการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.13/87.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 (=17.58) จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการ
เขียนภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียน (=13.58)  
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 นายวิชิต ประโมนะตา (2558) การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนค าที่ประสมด้วย สระเปลี่ยน
รูป ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่าน และเขียนค าที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละของ E1/E2 เท่ากับ 85.17/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนค าที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป 
ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 ชุติมณฑน์  เขียนงา (2552) ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการ
เขียนค าที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1               
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเท่ากับ  87.96/86.25  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย (X) = 4.83   
 จากสรุปการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้รับแรงจูงใจจึงตัดสินใจศึกษาทฤษฎี 
แนวความคิด และหลักการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอ่ผู้เรยีนอย่างสงูสุด ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง และเขียนค าที่มีสระลดรูป และส ระ
เปลี่ยนรูปด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการน าแบบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ไปใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้นครูจะต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงน าไปใช้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอน และอีกประการหนึ่งเนื้อหาแผนการ
สอนหนึ่ง ๆ อาจมีความซับซ้อนครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาทั้งนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนควรมีการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท าการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาแบบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบการใช้ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของ
ผู้เรียนในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรมีการปรับปรุง
กิจกรรมในแบบฝึกทักษะ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบเพ่ือง่ายแก่การเรียนการสอน 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัย และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในทักษะอื่น เช่น การอ่านจับใจความ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนอย่างสร้างสรรค์ การฟัง การพูดและ การคู หลักภาษา วรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีสอน แบบอื่น ๆ เช่น วิธีสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1. โรงเรียนบ้านน้ าเท่ียง.  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
สุวิทย์ มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ.(2550). วิธีจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด.พิมพ์ครั้งที่ 6.  
 กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดค า ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียวและวัดก่อน-หลงัการใช้ทดลอง 
ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)  จ านวน 27 คน โดยมีเครื่องมือ คือ 
การฝึกทักษะการเขียน จ านวน 8 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดย การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(post test)  

ผลการวิจัยพบว่าทักษะการเขียนสะกดค าหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ทักษะการเขียนสะกดค า , ชุดฝึก  

 
Abstract 

The objective of this research was to develop spelling writing skills of Prathom Suksa 
1/2 students by using spelling writing practice package. Experimental research methodology was 
one group pretest-posttest design. The population is 27 With tools, namely, 8 writing skills 
training, data analysis by Using pre-test and post test.  

The results showed that the spelling skills posttest were higher than pretest  at the 
level of significantly at .05 level. 
Keywords: spelling, writing skills, practice package 
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บทน า 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างคุณลักษณะของคนในชาติให้มีความเป็นไทย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพ  เป็น
สมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) 
ฉะนั้นภาษาไทยจึงถือเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ทักษะทั้ง 5 
ด้านนี้ การเขียนนับเป็นการสื่อสารที่มีความสลับซับซ้อนกว่าทักษะอื่น เพราะผู้ที่สามารถ อ่าน พูดและฟังได้ดี จึง
สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาด้านการเขียนเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ ทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายที่
คงทนถาวรเป็นหลักฐานที่ดีกว่าทักษะอื่น เพราะการเขียนไม่ลบเลือนเหมือนค าพูดและเก็บเป็นเอกสารที่มีลาย
ลักษณ์อักษรได้ การเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงอนาคตได้ดี ฉะนั้นผู้เขียนจึง
ต้องพยายามเขียนค าให้ถูกต้อง ใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ จึงจะเรียกได้ว่า การเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วลารัตน์ ปฏิเวศ. 2551 : 1)  

การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจออกมา
เป็นตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจดังท่ี ศิริพร ฐิตะฐาน (2530 :106) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียน
ไว้ว่า การเขียนเป็นทักษะทางภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือท่ีจะน าความรู้ ประสบการณ์ และ
ความรู้สึกนึกคิดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือสู่คนอีกจ านวนมาก ส่วนวลัยรัตน์ อติแพทย์ (2532 :1) กล่าวว่า 
การเขียนเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนหรือการส่งสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารหรือผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องราวตามความคิดเห็นและความประสงค์ของผู้เขียน 

การเขียนจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ข้ึนอยู่กับความสามารถผู้เขียน ปัจจัยที่
ส าคัญในการเขียนที่จะท าให้ผู้เขียนสื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการ คือการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง เพราะถ้า
เขียนสะกดค าผิดผู้อ่านก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อน ตีความหมายผิด ท าให้ไม่เข้าใจความหมายที่เขียน ไม่ประทับใน
ข้อความที่อ่าน ในที่สุดการสื่อสารก็ต้องล้มเหลว 

การเขียนสะกดค าจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากในการเขียน เพราะถ้าเขียนสะกดผิดแล้วจะมี
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน เพราะทักษะการเขียนเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชา
ภาษาไทย หากนักเรียนไม่แม่นย าในการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องจะเป็นอุปสรรคในการรวบรวมความคิดให้ต่อเนื่อง
อีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เช่นกันที่ท าให้นักเรียนเขียนได้ช้า นักเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เขียนสะกด
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ค าอยู่เสมอ จนสามารถอ่านได้ถูกต้องแม่นย า และรวดเร็ว เกิดความมั่นใจในการเขียนพร้อมทั้งสามารถน า
ประโยชน์จากการเขียนไปใช้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ 

นอกจากนี้ จากการสังเกตระหว่างเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ½ โรงเรียนบ้าน
ใหม่  (วันครู 2503 ) อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่านักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้  ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในด้านการเขียนสะกดค ายังมีปัญหาอยู่มาก  โดยเฉพาะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราพบว่า นักเรียนมีความไม่แน่ใจว่าต้องสะกดด้วยพยัญชนะใด และมักเขียนสะกดค าได้ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดค าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมีผู้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง คือ การสอนโดยใช้แบบฝึก 
เพราะ แบบฝึกสามารถลดภาระขั้นตอนของครู แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ และสามารถตรวจสอบผลการเรียน ท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อ
ทัศนคติและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างดี 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ชุดแบบฝึกการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เพื่อที่จะได้หาวิธีการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้เหมาะสม 

   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 

โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503 ) ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
แบบแผนการวิจัย 
การทดลองครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุมเดียวและวัดกอน -หลังการทดลอง ) The One-

Group Pretest-Posttest Design)  
 

แบบแผนการทดลอง 
กลุ่มเป้าหมาย สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E O1 X O2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E  แทน  กลุ่มเป้าหมาย 
O1 แทน การสอบก่อนการทดลอง 
X แทน การใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
O2 แทน การสอบหลังการทดลอง 

 

ประชากร  
ประชากร คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503 ) ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 จ านวน 27 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ได้แก่ ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการเขียนสะกดค า 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pretest)  (และหลังเรียน Posttest) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 20 ข้อ เพื่อวัด
ความสามารถในการเขียนสะกดค า  

1.2 ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ซึ่งประกอบด้วย ท้ังหมด 4 ชุด  ได้แก่  
1. แบบฝึกหัดที่ 1 แม่ กก  
2 .แบบฝึกหัดที่ 1 แม่ กน    
3 .แบบฝึกหัดที่ 1 แม่ กด  
4 .แบบฝึกหัดที่ 1 แม่ กบ  
2. การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน( Pretest)  (และหลังเรียน Posttest) มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด 
2) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ( Pretest)  (และหลังเรียน Posttest)  
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค าตามมาตรา เป็นข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก ท้ังหมด 20 ข้อ เพื่อวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า  
3) น าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ที่สร้างขึ้นไปให้นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ทดลองท าชุดแบบฝึกเพื่อหาความยากง่ายและความน่าเชื่อถือ 
 4) น าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  (และหลังเรียน Post-test)  ที่ไปใช้ กับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปี1/2 โรงเรียนบ้านใหม(่วันครู 2503) จ านวน 27 คน   
2.2 ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

1) ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเขียนสะกดค า  
2) ศึกษาวิธีสร้างแบบฝึกจากงานวิจัยและหนังสือท่ีเกี่ยงข้องกับแบบฝึกการเขียนสะกดค า  
3) สร้างชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่ จ านวน 4 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย ดังน้ี   

1. การเขียนสะกดค ามาตราแม่ กก 
2. การเขียนสะกดค ามาตราแม่ กน 
3. การเขียนสะกดค ามาตราแม่ กบ 
4. การเขียนสะกดค ามาตราแม่ กด 

        4) น าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ที่ไปใช้ กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี 1/2 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) จ านวน 27 คน   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการทดลองตามล าดับ ดังน้ี 
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1. ท าการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest) กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียนสะกดค าที่ จ านวน 27 คน   

2. ในระหว่างการทดลอง ผู้วิจัยจะมีการใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่  มาตรา โดยมีตาราง
แผนการด าเนินงานดังน้ี 

 
ตารางที่ 1  แสดงวัน เวลาการทดลอง ใน 8 วัน 

ครั้งท่ี วันท่ี ระยะเวลา 
1 พุธ          ที่ 29 พฤษภาคม พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
2 พฤหัสบดี  ที่ 30 พฤษภาคม พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
3 ศุกร์        ที่ 31 พฤษภาคม พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
4 อังคาร     ที่ 4   มิถุนายน พ .ศ . 2562 9.30 น .– 10.20 น. 
5 พุธ         ที่ 5   มิถุนายน พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
6 พฤหัสบดี   ที ่6 มิถุนายน พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
7 ศุกร์         ที่ 7 มิถุนายน พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 
8 จันทร์       ที่ 10 มิถุนายน พ .ศ . 2562 8.40 น .– 9.30 น. 

 
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองจ านวน 8 ครั้ง ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้

แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสะกดค า ฉบับเดิม  
4. น าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผล และสรุปอภิปรายผลการทดลอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ก่อนและหลัง

การใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
1. สถติิพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2. วิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) โดยใช้สถิติที  (t-test) แบบ

dependent 
 

ผลการวิจัย 
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 ก่อน
เรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

1. วิเคราะห์ข้อมลูจาก คะแนนที่นักเรียนได้รับจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลัง
เรียน (post test) 

  ตารางที่ 1 
คนที่ คะแนนจากแบบทดสอบ 

ก่อนการใช้ชุดแบบฝึก 
(คะแนนเต็ม 20) 

หลังการใช้ชุดแบบฝึก 
(คะแนนเต็ม 20) 

1 10 19 
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คนที่ คะแนนจากแบบทดสอบ 
ก่อนการใช้ชุดแบบฝึก 

(คะแนนเต็ม 20) 
หลังการใช้ชุดแบบฝึก 

(คะแนนเต็ม 20) 
2 14 18 
3 13 14 
4 12 16 
5 13 17 
6 14 18 
7 10 17 
8 12 20 
9 11 20 
10 14 20 
11 13 18 
12 15 19 
13 12 17 
14 10 10 
15 9 14 
16 9 16 
17 5 11 
18 13 19 
19 6 11 
20 14 19 
21 12 13 
22 10 15 
23 13 17 
24 11 20 
25 13 20 
26 12 14 
27 3 7 
X  11.21 16.28 

 

จากตารางที่ 1   พบว่าหลังจากใช้แบบชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ท าให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบ
หลังใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า โดยก่อนใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ได้คะแนนเฉลี่ย 11.21 คะแนน และ
หลังใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ได้คะแนนเฉลี่ย 16.28 คะแนน หลังจากใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า ดีกว่าก่อนใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า  

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบทีก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

การทดสอบ จ านวน )คน(  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

T df Sig. 

ก่อนเรียน 27 11.21 2.795 - 8 .00 
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หลังเรียน 27 16.28 3.380 11.960* 

* p  .05 
จากตารางที่  2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค า ก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่ ของนักเรียนจ านวน  27 คน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
11.21 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ที  ) t-test แบบ Dependent) พบว่า
มีค่า สถิติ ที เท่ากับ -11.960 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05)  Sig. = .000) ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1  ( H1 : μ2< μ1 ) แสดงว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนสะกดค า 
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503 ) ปีการศึกษา 2562 ผู้จัดท าวิจัยขอเสนอการ
อภิปรายผล ดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเขียนสะกดค าที่มตีัวสะกด ก่อน และหลังการใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกด
ค า มีความแตกต่างกัน พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค า ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่ ของนักเรียนจ านวน 27 คน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.21 
และค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.28  เมื่อน าผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค า ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกันพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการการเขียนสะกดค า หลังใช้ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า สูงกว่าก่อนการใช้
ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า คิดเป็นร้อยละ 5.07 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการการเขียนสะกดค า ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503 ) ปีการศึกษา 2562   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ชุดแบบ
ฝึกการเขียนสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุด
แบบฝึกการเขียนสะกดค า มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ (2555: 8) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของรวยดา ตาปู 
)2556: บทคัดย่อ  (ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ งนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกนิบง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 21 คน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตัวสะกด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพงษ์ ศรีพยาต ( 2553 : 96 ) พบว่า ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดต าโดยก าหนดเกณฑ์มาร
ฐาน 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกคือ 86.90/86.75 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมี
ค่าเฉลี่ย 34.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.80 นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัลยา อ่ าหนอง
โพธิ์ (2557 : บทน า ) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบด้วย 
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ช่ือเรื่อง ค าน า ค าช้ีแจงสารบัญ วัตถุประสงค์ (มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการฝึก
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนได้แก่ ชุดที่ 1 มาตรา แม่ กง ชุดที่ 2 มาตรา แม่ เกอว ชุดที่ 3 มาตรา 
แม่ เกย ชุดที่4 มาตรา แม่ กม โดยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 92.47/93.83 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 90/90 ที่ก าหนดไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 การสอนควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนสะกดค า ที่มีความหลากหลายและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เช่น การเขียน การตอบค าถาม กิจกรรมเกม เป็นต้น 

 1.2 สื่อท่ีใช้ต้องมีความชัดเจน คือ มีขนาดที่เหมาะสม มีความถูกต้อง และเข้าใจง่าย 
 1.3 ตลอดเวลาที่ครูให้นักเรียนท าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าครูควรดูแลและให้ค าแนะน า 

ช้ีแนะอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ถูกต้อง  
 1.4 ครูควรมีการเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากที่ได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้

นักเรียนได้รู้ข้อผิดพลาดของตนเอง และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า โดยการสร้างชุดแบบฝึกการเขียน
สะกดค า กับการสอนด้วยวิธีสอนอ่ืนๆ เพื่อจะได้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

 2.2 ควรมีการพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าในระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 

2.3 ควรพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า โดยการน าเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามามีส่วนในการ
สนับสนุน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือการ์ตูน เป็นต้น 

 2.4 ควรมีการศึกษาพื้นฐานความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
ชุดแบบฝึกตามระดับความสามารถของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน 
ที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่อง 
ร่างกายของเรา ชุดที่ 2 เรื่อง ของใช้รอบตัว ชุดที่ 3 เรื่อง สัตว์น่ารู้ ชุดที่ 4 เรื่อง ผลไม้น่ากิน และชุดที่ 5 เรื่ อง 
ค ากริยาพาสนุก 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบวัดการอ่านและการเขียนจ านวน 20 ข้อ  2. 
ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจแก้ไขปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยสมบูรณ์แล้วจึงน าไปใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน จ านวน 12 คน ในระหว่างการสอนผู้วิจัยได้สังเกต
พัฒนาการด้านการเรียนจากการที่นักเรียนได้ท าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน จ านวน 5 ชุด และท าการทดสอบหลังเรียน
(Posttest) โดยใช้แบบวัดการอ่านและการเขียนจ านวน 20 ข้อ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วท าการ
ตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples) พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ปรากฏว่าได้เท่ากับ 88.17/91.11 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นสื่อ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ :  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ภาษามลายูถิ่น   
 
 
 
 
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 
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2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1. develop of the practice book on reading and 
writing skills by using Melayu language for Prathom Suksa 1 Bantophran School in order to meet 
an excellent quality standard and efficiency criterion of 80/80 2. compare student achievement 
of learning before and after using the practice book on reading and writing skills by using Melayu 
language as a media. The target groups were 12 students in Prathom Suksa 1 students of 
Bantophran School under the Primary Educational Service Area 1 in the second semester of the 
academic year 2018. They were obtained by a specific type. The instructions of this study 
included: 1) the practice book on reading and writing skills by using Melayu language for 
Prathom Suksa 1, 5 series:- 1. My body. 2. Thinks around me. 3. teresting animals. 4. Appetizing 
fruits. and 5. Verbs for fun. 2) Lesson plan. 3) A questionnaire to survey the student’s satisfaction 
before and after. Data collected methods 1. Pretest using 20 reading and writing measures. 2. 
Teaching by using 5 lesson plans, 3 hours per lesson plan, total 15 hours. The lesson plan has 
been revised by 3 experts; using to 12 students in Prathom Suksa 1 Bantohpran, during the 
course, the researcher observed the development of the practice book on reading and writing 
skills by using Melayu language as a media, 5 series. 3. Posttest using 20 reading and writing 
measures. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and 
t-test (Dependent Samples). 
   The findings were as follows: 1) The supplementary the practice book on reading and 
writing skills by using Melayu language as a media had the efficiency of 88.17/91.11, which was 
higher than the standard criteria of 80/80. 2) The student’s achievement was higher than those 
of before at a .01 level of significance. 
 

Keywords : Thai language reading and writing comprehension practice model,                  
      learning achievement, local information 

 
บทน า 

 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนไทยด้วยกันได้เป็นอย่างดี คนไทยไม่เพียงแต่ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อความหมายเท่านั้น แต่
ยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และประกอบอาชีพด้วย ดังนั้นการถ่ายทอดภาษาไทยให้คนรุ่นหลังจึงถือ
เป็นหน้าที่ส าคัญที่คนในรุ่นปัจจุบันจ าเป็นต้องปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยไป (มณีรัตน์  กัณหาวรรณะ, 2554) 
 การที่จะสอนภาษาไทยให้บรรลวุัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน 
ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยเฉพาะทักษะ
การอ่านและการเขียนนับว่ามีความส าคัญที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการ
เรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การ 
การอ่านเป็นทักษะที่ใช้เป็นเครื่องมือจากวิชาการสาขาต่าง ๆ เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษา 
เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องอ่านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ อ่านสัญญาณต่าง ๆ อ่านป้าย
โฆษณา ประกาศ ค าสั่ง อ่านข่าว สารคดี บทความ งานเขียนประเภทบันเทิงคดี ฯลฯ จึงนับได้ว่า การอ่านมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะ
ที่ผู้เรียนต้องใช้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่าน มีอัตราเร็วในการอ่านสูงย่อม
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แสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและ
การเขียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝน และปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่แนะน า ช้ีแจง ให้ข้อเสนอแนะ หรือให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี  (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) 
  นอกจากทักษะการอ่านที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนแล้วการที่ผู้เรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาให้
ผู้อื่นได้รับรู้นั้นสามารถสื่อสารออกมาได้หลายวิธี อาจใช้วิธีการพูดหรือการเขียน โดยวิธีการพูดหรือการเขียนเป็น
การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายที่ผู้ใช้ต้องรู้จักค า และเลือกใช้ค าให้ถูกต้อง ตรงความหมาย เพราะการเขียนเป็น
รากฐานในการเรียนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเขียนในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลุ่มค า วลี ประโยค 
ข้อความ จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าหากเขียนผิดพลาดจ าท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป ผู้สื่อและ
ผู้รับไม่สามารถสื่อความหมายให้ตรงกันได้ ดังค ากล่าวท่ีว่า “การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้และเป็นเครื่องมือ
พัฒนาสติปัญญาของบุคคล โดยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
และถือว่าเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธีหนึ่ง” จะเห็นได้ว่าการอ่านและการเขียนมี
ความส าคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อกิจธุระ การประกอบอาชีพ การ
แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยทักษะการอ่านและการเขียนทั้งสิ้น การ
อ่านแลการเขียนจึงควรด าเนินการควบคู่กันไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องอ่านออกเขียนได้
เพื่อให้การติดต่อสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจากการศึกษาปัญหาด้านการอ่านและการเขียนค าในภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน พบว่า นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อความหมายที่ถูกต้องอีกมากมาย ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทของโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานเป็นโรงเรียนท่ีมีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่
ในการติดต่อสื่อสารทุกคนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนกลุ่มสาระอื่น ๆ
(วรรณี  โสมประยูร, 2553) 
  ภาษามลายูเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญส าหรับประชาชนในภูมิภาคแหลมมลายู (nusantara) และใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นภาษาที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการด าเนินชีวิตและเป็นภาษา
ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนมุสลิมเช้ือสายมลายู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์ต่างๆ และปัจจุบันภาษามลายูยังคงมีบทบาทส าคัญส าหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเฉพาะภาษามลายูถิ่นยังเป็นภาษาหลักและภาษาแม่ส าหรับใช้สื่อสารของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แต่พบว่าด้วยระบบการศึกษาที่ท าให้มีการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นและในทาง
ตรงกันข้ามความรู้ในภาษาและปริมาณของการใช้ภาษามลายูถิ่นของคนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะลดลง ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของหน้าท่ีการงาน และความจ าเป็นในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตามในเขตชนบทโดยทั่วไปที่
ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในหมู่บ้านและเด็ก ๆ ก่อนวัยเรียนจะมีความรู้เฉพาะภาษาถิ่นของตนเป็นส่วนใหญ่ และใช้เฉพาะ
ภาษาถิ่นของตนในชีวิตประจ าวัน (กามารุดดีน  อิสายะ และคณะ, 2552) ซึ่งส่งผลต่อการใช้ภาษาไทยส าหรับเด็กๆ 
ที่ก าลังเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยท่ีต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย
มีความแตกต่างทีเ่ป็นอุปสรรคส าคัญของคนที่พูดภาษามลายูถิ่น คือ เสียงวรรณยุกต์และเสียงตัวสะกดในภาษาไทย 
การผันเสียงวรรณยุกต์ในภาไทยมีความซับซ้อน มีเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับกลุ่มอักษร ความสั้น-ยาวของเสียงสระ และ
เสียงพยัญชนะสะกด ภาษามลายูถิ่นไม่มีระบบวรรณยุกต์ ทักษะในการแยกแยะระดับเสียงสูง-ต่ า ของนักเรียนท่ีพูด
ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่จะมีน้อยเมื่อพูดหรือเขียน นอกจากนั้นหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูถิ่นมีถึง 30 
หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะไทยมี 21 หน่วยเสียง แม้ว่าหน่วยเสียงที่แตกต่างกันจะมีเพียง 9 หน่วยเสียง แต่
รูปอักษรที่ใช้ในภาษาไทยมีถึง 44 รูป มากกว่าหน่วยเสียงถึง 19 รูป และด้วยจ านวนรูปอักษรที่มากกว่าเสียงนี้เอง 
จึงเป็นปัญหาในการอ่าน-เขียน ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1 เนื่องจากต้องอาศัยความ
พยายามในการจ าความหมายให้สัมพันธ์กับการเลือกอักษรที่จะใช้เขียน จึงใช้พยัญชนะต้นผิดกลุ่มอักษรเสมอ 
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นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องลักษณะของภาษา
มลายูถิ่น เมื่อผู้พูดภาษามลายูถิ่นแปลความหมายไปสู่ภาษาไทยตรงตามตัว อาจไม่ถูกต้องกับการใช้ค าหรือส านวน
ในภาษาไทย หรืออาจสื่อความหมายผิดพลาดและสื่อสารไม่รู้เรื่องได้ (สุภา  วัชรสุขุม, 2555) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญว่าการที่จะพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยของผู้เรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่นั้นจะต้องน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนและผู้เรียนรู้จัก คุ้นเคยกับ
ตนเองมากที่สุด นั่นก็คือภาษามลายูถิ่นมาเป็นสื่อหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน                   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขยีนภาษาไทย    
โดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนก่อน และหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และ
เขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน                                             
ที่ 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว แต่มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนในรูปแบบ

ที่เรียกว่า One-Group Pretest-Posttest Design (สกุณนา เลิกนอก, 2545 อ้างถึงใน มณีรัตน์  กัณหาวรรณะ, 
2554) แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

                                                                                                                            
    O1        x       O2                   

        
ᴼ1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 x  หมายถึง การสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 
ᴼ2 หมายถึง การทดสอบหลังจากการทดลอง (Posttest) 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้        
       3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 
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       3.1.2 แบบวัดการอ่านและการเขียน  
 3.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
      3.2.1 การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
          3.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดฝึก 
    3.2.1.2 ก าหนดเนื้อหาที่จะน ามาสร้างชุดฝึก ได้แก่ ค าศัพท์ในภาษามลายูถิ่นที่

นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 150 ค า โดยแยกค าตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ หมวดหมู่ร่างกายของเรา 
จ านวน 30 ค า หมวดหมู่ของใช้รอบตัว จ านวน 30 ค า หมวดหมู่สัตว์น่ารู้ จ านวน 30 ค า หมวดหมู่ผลไม้น่ากิน 
จ านวน 30 ค า และหมวดหมู่ค ากริยาพาสนุก จ านวน 30 ค า 

    3.2.1.3 ก าหนดจ านวนชุดฝึก สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดฝึก
ทักษะแต่ละเล่ม 

    3.2.1.4 จัดท าชุดฝึกและน าชุดฝึกที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

      3.2.1.5 น า ชุดฝึ กที่ ป รับปรุ งแล้ วไปทดลองใช้  (Try out) กับนั ก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียน                                                            
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 แล้วน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายจริงต่อไป 

จากผลการน าชุดฝึกไปทดลองใช้แล้ว น าผลที่ได้มาค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้ค่าประสิทธิภาพ 
63.50/71.67 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขดังนี้  

1) แก้ไขค าสั่งของชุดฝึกบางชุดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2) ปรับปรุงเนื้อหาท่ีมีความยากมากเกินไปให้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
3) ปรับตัวหนังสือให้มีขนาดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมากยิ่งข้ึน 
4) เพิ่มพื้นท่ีในการเขียนตอบของชุดฝึก 
5) ปรับปรุงรูปเล่มให้มีสีสันท่ีสวยงามตามความเหมาะสม     
      3.2.1.6 น าชุดฝึกที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 7 คน แล้วน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้ค่าประสิทธิภาพ 88.17/91.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว้ สามารถน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้
ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานต่อไป 

       3.2.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
            3.2.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเกี่ยวกับสาระการอ่านและการเขียน คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสารการวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
       3.2.2.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ให้มี
ความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้มีความสอดคล้องกับ และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน รวม 15 ช่ัวโมง ดังนี ้
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 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง  
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ของใช้รอบตัว ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สัตว์น่ารู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลไม้น่ากิน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ค ากริยาพาสนุก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง 
    3.2.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

    3.2.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

      3.2.3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

              3.2.3.1 ศึกษาเอกสารการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

              3.2.3.2 ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบจากนักวัดผลหลาย ๆ ท่าน 

   3.2.3.3 ศึกษาเนื้อหาในชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ทั้ง 5 ชุด 

   3.2.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 5 ชุด ชุดละ 6 ข้อ จ านวน 30 ข้อ โดยข้อค าถามยึดตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในแผนการจัดการเรียนรู้และชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดย
ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 

    3.2.3.5 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดเดิม) ประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC (Item Objective 
Congruence index)  

     3.2.3.6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า IOC เพื่อหาความสอดคล้องของแบบทดสอบ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 ได้แบบทดสอบที่
มีค่า IOC ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 25 ข้อ 

     3.2.3.7 น าแบบทดสอบที่มี IOC ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 25 ข้อ มาจัดพิมพ์
ใหม่ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป  

     3.2.4 การสร้างแบบวัดการอ่านและการเขียน มีวิธีการสร้างดังนี้   
   3.2.4.1 ศึกษาต าราเรียนและเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและเทคนิค                                                                           
การเขยีนข้อสอบ 

   3.2.4.2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
   3.2.4.3 สร้างแบบวัดการอ่านและการเขียน ก่อนเรียน-หลังเรียน ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายู
ถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ทั้ง 5 ชุด โดยก าหนดให้มี 3 ตัวเลือก 
จ านวน 25 ข้อ 
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   3.2.4.4 น าแบบวัดการอ่านและการเขียนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดเดิม) 
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.2.4.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า IOC เพื่อหาความสอดคล้องของแบบวัดการ
อ่านและการเขียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยคัดเลือกข้อสอบจากค่า  IOC ตั้งแต่ 0.50-
1.00 ได้แบบวัดการอ่านและเขียน จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะ
พรานต่อไป 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ในวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยใช้แบบวัดการอ่านและการเขียน
จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไขปรับปรุง
จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยสมบูรณ์แล้ว น าไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 
จ านวน 12 คน โดยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 แผนการจัดการเรียนรู้ละ 
3 ช่ัวโมง จ านวน 15 ช่ัวโมง ในระหว่างการสอนผู้วิจัยได้สังเกตพัฒนาการด้านการเรียนจากการที่นักเรียนได้ท า
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน จ านวน 5 ชุด และท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในวันท่ี 30 มกราคม 2562 โดยใช้
แบบวัดการอ่านและการเขียน จ านวน 20 ข้อ ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน ากระดาษค าตอบนักเรียน
ไปตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยสอนตามตารางจัดการเรียนรู้ในสาระ
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน  อ าเภอรามัน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 วันละ 1 คาบ ใช้เวลาในการทดลอง 17 คาบ เป็นเวลา 17 ช่ัวโมง ระหว่างวันที่ 7 เดือน มกราคม
2562 – วันท่ี 29 มกราคม 2562 ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลแสดงตารางการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

วัน เดือน ป ี เวลา จ านวนคาบ รายการทดลอง 
7 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ ทดสอบก่อนเรียน 
8 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 (ร่างกายของเรา) 
9 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 (ร่างกายของเรา) 
10 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 (ร่างกายของเรา) 
11 ม.ค.2562 10.30 น. - 11.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 (ของใช้รอบตัว) 

12-13 ม.ค.2562 - - หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย ์
14 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 (ของใช้รอบตัว) 
15 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 (ของใช้รอบตัว) 
16 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 (สัตว์น่ารู้) 
17 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 (สัตว์น่ารู้) 
18 ม.ค.2562 10.30 น. - 11.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 (สัตว์น่ารู้) 

19-20 ม.ค.2562 - - หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย ์
21 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 (ผลไม้น่ากิน) 
22 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 11 (ผลไม้น่ากิน) 
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วัน เดือน ป ี เวลา จ านวนคาบ รายการทดลอง 
23 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12 (ผลไม้น่ากิน) 
24 ม.ค.2562 08.30 น. - 09.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 13 (ค ากริยาพาสนุก) 
25 ม.ค.2562 10.30 น. - 11.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 14 (ค ากริยาพาสนุก) 

26-27 ม.ค.2562 - - หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย ์
28 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 15 (ค ากริยาพาสนุก) 

29 ม.ค.2562 09.30 น. - 10.30 น. 1 คาบ ทดสอบหลังเรียน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษาภามลายูถิ่นเป็นสื่อ ผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการดังนี้ 

1. น าคะแนนการท าแบบฝึกหัดในชุดฝึกและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาหาค่าร้อยละ 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน ของแบบวัดการอ่านและการเขียนของ

นักเรียนมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยการหาค่า t (t-test Dependent) ดังนี ้

    2.1 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ทั้ง 12 คน มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2.2 หาผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 

  2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้วยการทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
กับหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t (t-test Dependent)  
  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาสถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X  )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. การหาสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า t (t-test Dependent) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
พบว่า 
    1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 
ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ 88.17/91.11 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน พบว่า การทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน โดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
88.17 และใช้แบบวัดการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้
ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน มีผลคะแนนด้านการอ่านและ
การเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.17/91.11 
 2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน หลัง
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรั บ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา    
เขต 1 ผู้วิจัยได้ได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นสื่อส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ยะลา เขต 1 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.17/91.11 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดง
ว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพดี และเหมาะสมที่จะน าไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ด้วยเหตุผลของ ทิศนา  แขมณี (2553) ที่ว่า แบบฝึกประกอบด้วยขั้นตอนท่ีเดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับ จากกิจกรรมง่าย ๆ ไปหายาก เริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เป็นการกระตุ้นให้นัก เรียนน า
สิ่งที่คุ้นเคยมาแล้วมาท าความเข้าใจในบทเรียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องค าศัพท์และส านวนภาษาที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมขั้นการอ่านและการเขียน 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน พบว่า 
ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ มีประสิทธิภาพ 88.17/91.11 แสดงว่า
ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสร้างขึ้นมาเมื่อ
น าไปใช้ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่ก าหนดไว้ และพบว่า ผลคะแนนการท าแบบวัดการ
อ่านและการเขียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญ .01 ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลของ อับโดรอสัก  มะลาเฮง (2555) ที่ว่า นักเรียนได้รับการฝึก
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งกิจกรรมการฝึกมีหลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจ อีกท้ังเมื่อ
นักเรียนได้ฝึกซ้ า ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคล่อง แม่นย าในค าศัพท์และเนื้อหามากขึ้น และให้นักเรียนฝึกกิจกรรม
ตามขั้นตอนของการสอนและหลักการสอนทักษะแต่ละอย่างไปพร้อม ๆ กันจนครบสมบูรณ์สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภา วัชรสุขุม (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคส าคัญของคนท่ีพูดภาษามลายูถิ่นปาตานี คือเสียงวรรณยุกต์
และเสียงตัวสะกดในภาษาไทย การผันเสียงวรรณยกุต์ในภาษาไทยมีความซับซ้อน มีเง่ือนไขท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มอักษร 
ความสั้นยาวของเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกด มลายูถิ่นปาตานีไม่มีระบบวรรณยุกต์ ทักษะในการแยกแยะ
ระดับเสียงสูง-ต่ า ของนักเรียนนักศึกษาที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่จะมีน้อยเมื่อพูดหรือเขียนจึงท าให้
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เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง การแปลความหมายเป็นภาษาไทยตามตัว เช่นการใช้ค า สรรพบุรุษที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 
และการเรียงค าในประโยคอาจไม่ถูกต้องกับการใช้ค าหรือส านวนในภาษาไทย หรือออาจสื่อความหมายผิดพลาด
และสื่อไม่รู้เรื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นปาตานีในเรื่องมารยาทในการใช้
ภาษาในสังคมไทย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สากีนะ เปาะสลาเมาะ และคณะ (2556:บทคัดย่อ) การ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษามลายู มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
81.67/82.50 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายูของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จะเห็นได้ว่าชุดฝึกหรือแบบฝึกมีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในสิ่งท่ีได้เรียนมาเป็นการตอกย้ าซ้ าทวน อีกทั้งยังได้พัฒนาความคิด สติปัญญา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเพราะชุดฝึกหรือแบบฝึกที่มีค าช้ีแจงที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น จน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง มีรูปแบบที่หลากหลายให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และไม่
ท าให้เกิดการเบื่อหน่าย อักท้ังยังสามารถสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่ยากให้ง่าย ท้ังนี้เพราะชุดฝึกหรือแบบฝึก
มีภาพประกอบและรูปแบบที่เร้าใจ และเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของ
นักเรียน ช่วยเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และเลือก
ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเองและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณค่า 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ก่อนการฝึกควรสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเสียก่อน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบเหตุผลที่ต้องฝึก  
 2. การฝึกควรให้ผู้เรียนได้รับการฝึกตามขั้นตอนและภายใต้การแนะน าที่ถูกต้อง ถ้าฝึกทักษะที่ผิด ๆ จะ
ท าให้เสียเวลาเป้นอย่างมากในการแก้ไข 
 3. ช่วงเวลาการฝึกสั้น ๆ บ่อย ๆ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกช่วงยาว ๆ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่สนใจ 
 4. การฝึกอย่างมีจุดมุ่งหมายจะเกิดประโยชน์มาก ถ้าผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจ าเป้นของสิ่งที่เรียน
หรือฝึกโดยอาจใช้วิธีการทดสอบหรือวิธีการอื่นเพื่อช้ีให้เห็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝึก 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัย และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่น ใน
ระดับช่วงช้ันอื่น ๆ และในเนื้อหาอื่นที่นักเรียนให้ความสนใจและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนได้ 
 2. ควรมีการวิจัย และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะอื่น เช่น การอ่านประโยคและการเขียนประโยคสั้น ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดจากความรู้เดิมมาเป็นความรู้ใหม่ในระดับที่ยากข้ึน 
 3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีสอน แบบอื่น ๆ เช่น วิธีสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ นวัตกรรมอื่น ๆ 
เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับแบบฝึกเสริมทักษะ 
 5. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ โดยจ าแนกกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนเพื่อค้นหาว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มใด 
แต่ละกลุ่มได้ผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านซีเยาะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ จ านวน 27 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ จ านวน 20 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ท่ีเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ า  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องค าควบกล้ า  จ านวน 3 แผน 
แผนละ 2 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ร ล ว มี 2 
ชุด คือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านซีเยาะ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.33/82.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้าน 
ซีเยาะ หลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ:  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   

Abstract 
   
 The purpose of this research is To develop reading pronunciation of grade 5 students at 
Ban Seeyoh School In order to develop a training model to enhance the skills of grade 5 
students with efficiency according to the standard 80/80 To compare the achievement of 
Prathom 5 students at Ban Seeyoh School Between before and after school By using practice 
form to enhance pronunciation skills The warming 
 
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านซีเยาะ 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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  The population used in this research was 27 students in Prathom 5, Ban Seeyoh School 
The sample group used in this research was 20 students in Prathom 5, Ban Seeyoh School. By 
means of a specific selection Who are students with low learning achievement in Thai language 
 The tools used in the research are 1) Training kit to enhance reading skills in 
pronunciation of Prathom 5 students at Ban Seeyoh School 2) Learning plan Re: Plotter, 3 plans, 
2 hours per plan 3) Learning achievement test for reading pronunciation skills There are 2 sets of 
tests before and after study. The statistics used in data analysis are mean, percentage, standard 
deviation and t-test. 
 The research found that 
 1. Practice form to enhance pronunciation skills of Prathom 5 students at Ban Seeyoh 
School. The researcher created an efficiency of 81.33 / 82.50 higher than the standard criteria. 
 2. Achievement in pronunciation of Prathom Suksa 5 students at Ban Seeyoh School 
After using the practice model higher than before using the training form with statistical 
significance at   the level of .01 
Keywords : Thai language reading comprehension practice model,  learning achievement             
            

บทน า 
 

ภาษามีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกชนชาติเพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และส าหรับคนไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 14) ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และช่วยในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ อีกด้วย ภาษาไทยจึงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้
เกิดความช านาญ ผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะทางภาษาดี จะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีด้วย อีกประการหนึ่ง
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งจะสัมฤทธิ์
ผลเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาสื่อสารด้วยภาษาพูดหรอืการเขียนก็ได ้ในส่วนของการสื่อสารดว้ยภาษาพูด
และการเขียนค านั้นมีความส าคัญที่สุดคือการออกเสียง ถ้าผู้พูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน ก็จะ
ท าให้การสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าออกเสียงไม่ชัดเจน ก็จะท าให้การสื่อความหมายผิดตามไปด้วย 

แต่ในปัจจุบันนี้ การใช้ภาษามีความผิดเพี้ยนไปมากทั้งด้านการพูดและการเขียน เป็นสาเหตุท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้องตามภาษามาตรฐานจาก
สื่อมวลชน ดารานักร้อง นักแสดงต่าง ๆ ท าให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไทยเกิดการลอกเลียนแบบการใช้ภาษา
ที่ไม่ถูกต้อง จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านซีเยาะ ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  พบว่านักเรียนอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ไม่ถูกต้อง
และไม่ชัดเจน ไม่เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับผลการประเมินจากการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ซึ่งท าให้การอ่านออกเสียง
ค าควบกล้ าผิดเพี้ยนไปและมีความหมายที่แตกต่างออกไปจากความหมายเดิม หากปล่อยให้ปัญหานี้ด าเนินต่อไป 
จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน และจะเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้การเขียนค า
ควบกล้ าผิดอีกด้วย 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาโดยการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการอ่านและการเรียนรู้ได้หากมีเวลาและตั้งใจฝึก
อย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1.เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 
2.เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 
3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   โรงเรียนบ้านซีเยาะ 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ จ านวน 1 ห้อง  
รวม 27 คน  
            กลุ่มตัวอย่าง        
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เป็นนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาภาษาไทยต่ า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ จ านวน 20 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
2. แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน แผนละ  2 ช่ัวโมง 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. แบบประเมินการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 

 
การสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 
 1. สร้างแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง     
แบบฝึกหัด 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิชา
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาและเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  

1.3 ศึกษาเนื้อหาท้องถิ่นที่ส าคัญ และน่าสนใจเพื่อใช้ก าหนดเนื้อหาในการสร้างแบบฝึกหัด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยได้ด าเนินการศึกษาจนได้ประเด็นต่าง ๆ  

1.4 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
1.5 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ออกแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ให้มีเนื้อหาตามจุดประสงค์

ที่วางไว ้
1.7 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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1.8 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (ค่า IOC) 

1.9 ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ร ล ว ตามที่ผู้เช่ียวชาญ
แนะน า 

1.10 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ที่ได้แก้ไขแล้วน าไปใช้งานกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 แผนการสอน เป็นแผนการสอน เกี่ยวกับ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดย

 โดยน าแบบฝึกหัดผู้วิจัยสร้างมาใช้เป็นสื่อการสอน มีวิธีการสร้างตาม ขั้นตอนดังน้ี  
 - ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  - ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
  - ก าหนดจุดประสงค์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
  - เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดมุ่งหมาย 
   - เสนอแผนการสอน และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญต่อผู้เช่ียวชาญ     
    ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้าน เวลา เนื้อหา กิจกรรม    
    การเรียนการสอน สื่อการสอนการวัดผลประเมินผล แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง        
    (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
    ดังนี ้
   +1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง  
    0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องหรือไม่  
   -1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้อง   
    ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้    
   - ปรับปรุงแผนการสอนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   - น าแผนการสอนไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
                   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีวิธีการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี   
   - วางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยการก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดขอบเขตของ
     เนื้อหาท่ีต้องการวัด     
           - ศึกษาเทคนิค และวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ  
           - สร้างแบบทดสอบ โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ และแบบทดสอบหลัง     
                           เรียน 20 ข้อ  
   - เสนอแบบทดสอบต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยค านวณหาค่า IOC    
   - ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   - น าแบบทดสอบไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนบ้านซีเยาะ มีขั้นตอนดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและสอบถามปากเปล่ากับนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชา
ภาษาไทยพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหา 

2. ด าเนินการแก้ไขโดยสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว โดยใช้

เวลา 30 นาที แล้วบันทึกลงในแบบประเมินการอ่าน 
4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยให้นักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
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5. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ในชุด
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแบบเดียวกับก่อนเรียน 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าทางสถิติ  โดยใช้ร้อยละ       

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ 80 / 80 ตามสูตร E1/E2                
2. น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

ผลการวิจัย 
 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้น าคะแนนผลการ
ทดลองมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล 
ว หรือคะแนนจากกระบวนการ (E1) 
 

แบบฝึกเสริมทักษะ คะแนนเต็ม X  ร้อยละ 

ชุดที่ 1 10 9.05 90.5 
ชุดที่ 2 10 8.45 84.5 
ชุดที่ 3 10 8.2 82 
ชุดที่ 4 10 7.85 785 
ชุดที่ 5 10 7.6 76 
ชุดที่ 6 10 7.6 76 
รวม 60 48.75 81.33 

 
จากตาราง 1  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5  จ านวน 6 แบบฝึก มีคะแนนเฉลี่ย 48.75  คิดเป็นร้อยละ 81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น แบบฝึกเสริม
ทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
 
 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  
ร ล ว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (E2) 

  

ระยะเวลา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

X  ร้อยละ 
แบบฝึกทักษะ 60 48.75 81.33 
แบบทดสอบ 20 16.50 82.50 

 

 จากตาราง 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
เท่ากับ 48.75 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ 81.33 และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.50 จากคะแนนเต็ม 
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20 คิดเป็นร้อยละ 82.50 แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว มีประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.50  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
สร้างขึ้นมีค่า E1 / E2 เท่ากับ 81.33/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ E1 / E2 เท่ากับ 80/80 ดัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ส าหรับนักเรียนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
        การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  
ร ล ว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา หลังการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเมื่อท าการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน แล้วน าผลคะแนนที่ได้มาจากการค านวณค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว 
โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 3    
 ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ส าหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

คะแนนสอบ 
คะแนน

เต็ม 
Mean S.D. 

Paired Samples 
Test 

t df Sig. 

ก่อนเรียน 20 9.85 1.69 Mean     S.D. 
39.91 19 .000** 

หลังเรียน 20 16.50 1.35 

   

จากตาราง 3 พบว่า  ผลการวิเคราะห์การทดสอบมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อน และหลังการใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ส าหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.85 คะแนน และ 16.50 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อน และหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนรวมถึงได้สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความกล้าแสดงออก              
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้มีความสุขตลอดการจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซีเยาะ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ประชากร 
และ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ใช้  ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ผลสัมฤทธิ์ด้าน
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การอ่าน การวิจัยอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดลองแล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้นได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  
ร ล ว  จากนั้นได้ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  เพื่อเป็นการประเมินการอ่านออก
เสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนให้ถูกต้อง ชัดเจน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีพัฒนาการอ่านท่ีดีขึ้นมากกว่าเดิม 

2. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
โรงเรียนบ้านซีเยาะ มีประสิทธิภาพ 81.33/82.50  สรุปได้ว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดังนี้ คือ นักเรียน
สามารถท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรก และ
นักเรียนสามารถทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 82.50 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลัง แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน 
บ้านซีเยาะ หลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ ปรากฏว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.33/82.50  
หมายความว่าแบบฝึกมีขบวนการที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าได้มากขึ้น 
รวมทั้งเกิดทักษะจากกิจกรรมการเรยีนการสอน และท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 81.33 และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  เฉลี่ยร้อยละ 82.50  แสดงว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด โทตินา 
(2555:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดพญาปันแดนพบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ า ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพญาปันแดน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/82.85  ดังนั้น แสดงว่า
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีความสารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ า
ไม่แท้ท่ีสูงขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซี
เยาะ หลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าการสอนโดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์และสนับสนุนผลการหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเท่ากับ 81.33/82.50 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขบวนการที่ท าให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
ร ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านซีเยาะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 
81.33/82.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านซีเยาะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. จากการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ผลการ
เรียนรู้ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูได้มี การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ใน
ท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าการที่นักเรียนได้ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  ท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามล าพัง และประสบผลส าเร็จ นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพราะได้ฝึกอ่าน ท าให้
เกิดความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในแบบฝึก สามารถเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านและเขียนได้รวดเร็ว จากการศึกษา
ค า ความหมายของค า การแต่งประโยค ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น 
นอกจากครูจะจัดกิจกรรมการ สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้แล้ว ครูยังสามารถจัดกิจกรรมพิเศษ 
โดยพานักเรียนไป ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้น  
 3. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านได้ดีกว่าด้าน การเขียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว  มีรูปแบบ และเรื่องราวที่น่าสนใจ มีการ
พัฒนาในรูปแบบจากง่ายไปยาก จึงท าให้นักเรียนสนใจ ไม่เบื่อง่าย และด าเนินกิจกรรมเองตามล าพังในส่วนที่ง่าย
กว่า คือ ทักษะด้านการอ่าน ดังนั้นในการน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีความสัมพันธ์กันระหว่าง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนมากขึ้น หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะด้าน
การเขียน สอดแทรกเพิ่มเติม เช่น การเขียนตามค าบอก การแต่งประโยค ฯลฯ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการน าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อจะได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยที่กว้างมากขึ้น 

2. ควรมีการสร้างชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ร ล ว ในระดับช้ันต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 

3. ควรมีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเนื้อหาที่นักเรียนสนใจและ
อยากเรียนรู้ โดยสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจและอยากเรียนรู้ 
 4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีสอน แบบอื่น ๆ เช่น วิธีสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 5. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย โดยใช้ นวัตกรรมอื่น ๆ เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับแบบฝึกเสริมทักษะ 
 6. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้ วยแบบฝึกเสริมทักษะ โดยจ าแนกกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนเพื่อค้นหาว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มใด 
แต่ละกลุ่มได้ผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้พัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน  
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การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

Reading and Writing Spelling Skills Development 
using the 4-stages skill for Grade 2 Students 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บรรไดทักษะ 4 ขั้น ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเชิง ทดลองแบบศึกษา
กลุ่มเดียวและวัดก่อนหลังการทดลอง ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง จ านวน 5 
คน โดยมีการฝึกทักษะการเขียน จ านวน 5 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าหลังเรียน
มากกวา่กอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญที ่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ทักษะการอา่น ทักษะการเขียน บันไดทักษะ 4 ขั้น 

 

Abstract  
 The objective of this research is to develop reading and spelling skills of grade 2 
students using 4 stages of skills. Experimental research methodology was one group pretest-
posttest design. The population is 5 students of grade 2 , Ban Tangkadeng School and practice 
with 5 writing skills. The results showed that reading and spelling skills were significantly higher 
than before learning at the level of .05 
Keywords: reading skills, writing skills, using 4 stages of skills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวดัยะลา  
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 
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บทน า 
 ความเป็นมาของปัญหา ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่ทุกคน จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้
สามารถใช้ภาษาไทย ในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยด้วยกันได้เป็นอย่างดี คน ไทยไม่เพียงแต่ใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อความหมาย เท่านั้นแต่ยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และ  ประกอบอาชีพด้วย ดังนั้นการ
ถ่ายทอดภาษาไทยให้คนรุ่น หลังจึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญที่คนในรุ่นปัจจุบัน จ าเป็นต้องปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยไป 
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนเป็น สถาบันที่ส าคัญของสังคม มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการ ถ่ายทอด
วัฒนธรรมภาษาไทยให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ให้  การศึกษาภาค
บังคับ จึงต้องมีหลักสูตรภาษาไทยให้ นักเรียนได้เรียน (อัจฉรา ชีวพันธ์,2531)  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งที่จะให้เป็นเครื่องมือแก่ผู้เรียนที่จะน าไปใช้ประโยชน์  ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ ในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ การแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน และการประกอบ
อาชีพ การเรียนการสอน ภาษาไทยจึงมีความ ส าคัญกับผู้เรียนทุกคน ครูผู้สอน และผู้เรียนจะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้เรียนจะต้องเอาใจใส่
ศึกษา เล่าเรียน เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาไทย ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้ง การอ่าน การเขียน ด้าน การฟัง การดูและพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและ 
วรรณกรรมตามควรแก่วัย เห็นคุณค่าของภาษาสามารถ  ใช้เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ รักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ และมีเหตุผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้และใช้สื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความ ภาคภูมิใจในภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกที่ ส าคัญของชาติ (กรม
วิชาการ, 2546)  
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่จ าเป็นในการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนนับว่าเป็นปัญหาส าคัญ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของประเทศ การอ่านออก เขียนได้ ถือว่าเป็นพ้ืนฐานและหัวใจส าคัญใน
การเรียนรู้ทุกๆวิชา หากนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ย่อมเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง และส่งผล
ให้การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ มีปัญหาตามไปด้วย ในช่วงต้นปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ ปี 
2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการก าหนด
เป้าหมาย ให้นักเรียนทุกระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐาน
ส าคัญในการเรียนรู้ระดับช้ันที่สูงขึ้น จึงได้มีการด าเนินโครงการ “ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ( Brain – Based – Learning ) ”  
 ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ก าลังประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญที่
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตของครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตัง
กาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียนบางคนไม่สามารถอ่านค าและเขียนค าได้ถูกต้องและแม่นย า 
สาเหตุดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีความสุขในการเรียน
วิชาภาษาไทย ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ซึ่ง
ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันและเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพื่อจะไม่เป็นปัญหาสืบเนื่องต่อไปในอนาคต 
 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงใช้เทคนิคการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น สู่การอ่านออกเขียนได้ ข้ันที่ 1 ครูน า
เด็กเปล่งเสียง อ่านแจกลูกสะกดค า ผันเสียงกระท าซ้ าๆ ค าละประมาณ 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าเด็กจะมีทักษะ ขั้นที่ 
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2 ครูน าเด็กเปล่งเสียงอ่านค า กลุ่มค า และข้อความที่ผูกไว้เป็นเรื่อง แต่ละตอน กระท าซ้ าๆประมาณ 2-3 เที่ยว 
หรือจนกว่าเด็กจะเกิดทักษะ ขั้นที่ 3 ให้เด็กคัดลายมือจากค า กลุ่มค า และข้อความ ที่ผูกเป็นเรื่อง (ตามขั้นที่ 3)
เสร็จแล้วให้น าสมุดคัดลายมือน้ีกลับไปอ่านอวดผู้ปกครองที่บ้าน ข้อพึงระวังในขั้นตอนนี้ก็คือให้เด็กคัดลายมือเพียง
ค า กลุ่มค าและเรื่องเท่านั้น เพราะจะท าให้เด็กรู้สึกเบื่อ และขั้นที่ 4 ทดสอบ “เขียนตามค าบอก“ โดยครูเลือกค า
จากค าหรือกลุ่มค าหรือข้อความที่ผูกไว้เป็นเรื่องซึ่งเด็กได้คัดลายมือแล้วนั้นมาเป็นค าตอบ โดยให้ครูบอกค าละ 2 
ครั้ง ในแต่ละค าอาจมี 1 พยางค์ หรือ 2 พยางค์ หรือ 3 พยางค์ หรือ 4 พยางค์ก็ได้ ให้ค านึงถึงทักษะและล าดับ
แห่งการเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคัญ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์ตามบัญชีค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งหมดจ านวน 15 คน โดยมีการเลือกเจาะจงนักเรียนทีไ่ม่สามารถอ่านค าและเขียน
ค าได้ถูกต้อง จ านวน 5 คน ของโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
 
ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น 
 วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น และค าศัพท์จากบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 ชุด 
มาใช้กับนักเรียน โดยมีการฝึกทักษะด้านต่างๆ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการ
เขียน มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการน าบัญชีค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มาใช้ใน
การเรียนการสอน  
 ตัวแปรตาม 
 ความสามารถในด้าน ทักษะการอ่านและเขียน ค าศัพท์ตามบัญชีค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น  
 
กรอบแนวคิด 
 จากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 คนโรงเรียนบ้านตังกา
เด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถอ่านค าและเขียนค าได้ถูกต้อง ครูประจ าช้ันจึง
น าวิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น และค าศัพท์จากบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 ชุด มาใช้
กับนักเรียน โดยมีการเน้นฝึกทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการน า
บัญชีค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนให้เกิดทักษะการอ่าน และการเขียน
เพิ่มมากข้ึน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 5 คน โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา 
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 2. การสอนทักษะ 4 ขั้น หมายถึง 
  2.1   ครูน าเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดค า-ผันเสียง วันละ 30 นาที 
  2.2  ครูน าเด็กอ่านออกเสียงค า หรือกลุ่มค า หรืออ่านเรื่อง ที่ประกอบแบบฝึกอยู่เป็นระยะๆ 
วันละ 5 - 10 นาที 
  2.3  ให้เด็กคัดค าและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ 10 นาที 
  2.4  ให้เด็กเขียนตามค าบอกค าที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้ วันละ 10-15 
นาที 
 3. ค าศัพท์จากบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 ชุด จัดท าแผนการสอนการแจกลูกและ
สะกดค า เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าในบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 (ชุดที่ 1-5 ) จ านวน 10 
ช่ัวโมง 
 
ระยะเวลาที่ใช่ในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการสร้างนวัตกรรมและแบบวัดประเมินผลในช่วงเดือน พฤศจิกายนปฏิบัติกิจกรรม
และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคม ภาคเรียนท่ี 2/2561 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 5 สัปดาห์ เป็นเวลา 10 ช่ัวโมงและเขียนรายงานในช่วงเดือนมกราคม 2562 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 การสอนทักษะ 4 ขั้น มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนค าศัพท์ตามบัญชีค าพื้นฐาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น ของนักเรียนได้ดีขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 5 คน  เขียนค าภาษาไทยได้ดีขึ้น 
 2.  น าผลการวิจัยไปด าเนินการเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยให้ถูกต้อง       
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  5 
คน  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ไม่สามารถอ่านค าและเขียนค าได้ถูกต้อง  มีรายช่ือ
ดังนี ้

 
ตารางแสดงชื่อ–นามสกุล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 

 
  
 
 
 

 
 
   
 2.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 คน 
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยใช้วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น ใช้ค าศัพท์ในบัญชี
ค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยด าเนินการดังนี ้ 

ที ่ ชื่อ –สกุล ชั้น 
1. เด็กชายวีรวุฒิ  แซ่จก ป.2 
2. เด็กชายกิตติการณ์  ค้ าชู ป.2 
3. เด็กชายณัฐชนนท์  สไุรมาน ป.2 
4 เด็กหญิงอลิษา  เกาะแก้ว ป.2 
5 เด็กหญิงอารดา  ภู่วิจิตร ป.2 



 
 

 

 
220 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 3.  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น  
 4.  จัดท าแผนการสอนการแจกลูกและสะกดค า เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าในบัญชีค าพื้นฐาน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (ชุดที ่1-5 ) จ านวน 10 ช่ัวโมง  
 5.  ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน กระตุ้นการเรียนรู้ ได้แก่ บัตร
ค าพยัญชนะ บัตรค าสระ บัตรค าวรรณยุกต์ ค าศัพท์บัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (ชุดที ่1-5 )  
 6.  ด าเนินการสอนนักเรียนตามวิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น ดังนี ้ 
  6.1 นักเรียนฟังครูอ่านออกเสียงสะกดคาตามค าในบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที ่
1-5 เป็นการฝึกทักษะในด้านการฟัง  
  6.2  นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดค าตามครูเป็นการฝึกทักษะด้านการพูด  
  6.3  นักเรียนคัดลายมือจากค าตามบัญชีค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที ่1-5 ที่นักเรียน
อ่านออกเสียงลงในกระดาษท่ีครูแจกให้เป็นการฝึกทักษะด้านการอ่านออกเสียง  
  6.4  นักเรียนตามค าบอกของครูตามที่ได้เรียนรู้แล้ว ครูเลือกค าศัพท์จ านวน 20 ค าของแต่ละ
ชุดตั้งแต่ชุดท่ี 1-5 เขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้  
 7.  ครูท าการทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียนจากค า ในบัญชีค าพื้นฐานชุดที่ 1-5 จ านวน 20 
ค าในแต่ละชุด ใช้ค าศัพท์เหมือนกันท้ังการอ่านและการเขียน เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับทักษะการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน  
 การแปลความหมายของข้อมูลการประเมนิผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
2 ( ชุดที ่1- ชุดที่ 5 )  
  ได้คะแนน    0 - 50      ปรับปรุง  
  ได้คะแนน    51 - 60     พอใช้  
  ได้คะแนน    60 - 70     ด ี 
  ได้คะแนน    71 – 80    ดีมาก  
  ได้คะแนน    81 – 100   ดีเยี่ยม 
 8.  น าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบการอ่านและการเขียนสะกดค า มาวิเคราะห์ข้อมูล ก่อน
เรียนและหลังเรียน    
 9.  น าผลที่ได้จากการทดสอบการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
  

ตารางระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ทดสอบความสามารถในการสะกดค าก่อนการฝึก สัปดาห์ที่ 1 
2. ฝึกการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น  (ชุดที่ 1) สัปดาห์ที่ 1 
3. ฝึกการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 -ขั้น (ชุดที่ 2) สัปดาห์ที่ 2 
4. ฝึกการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น (ชุดที่ 3) สัปดาห์ที่ 2 
5. ฝึกการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น (ชุดที่ 4) สปัดาห์ที ่3 
6. ฝึกการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น (ชุดที่ 5) สัปดาห์ที่ 3 
7. ทดสอบหลังการฝึกและสรุปผล สัปดาห์ที่ 4 
8. สรุปผลการวิจัย สัปดาห์ที่ 4 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 น าคะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการทดสอบการอ่านและการเขียนสะกดค า มาวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ในการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 

 
 

ผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 5 คน ของโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่านและเขียนค าศัพท์ตามบัญชีค าพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้ดีขึ้น ข้อมูลตามตารางดังนี้  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน และหลังฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
 จากตารางพบว่าการทดสอบคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 คน ของโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีคะแนนก่อน
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.40 คะแนน  และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง  อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จ านวน 5 คน นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ มี
ความสุขสนุกสนานในการอ่านและการเขียน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจนักเรียน นักเรียนได้หยิบ 
จับ สัมผัส สื่อท าให้เกิดความจดจ าที่ยั่งยืน สื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด ท าให้นักเรียน
เกิดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงสะกดค าเพิ่มมากขึ้น เมื่ออ่านสะกดค าคล่องแล้วก็อ่านเป็นค าได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจนเนื่องจากสาระภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชา จากการสังเกตเมื่อนักเรียนทุกคนอ่านและเขียนได้จะมี
ความสุขมาก กล้าพูดกล้าซักถามครูเมื่ออ่านค าศัพท์ค าไหนไม่ได้ก็จะกล้าถามครูแล้วจดจ าค าศัพท์ที่ครูออกเสียงให้
ฟัง วิธีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น ท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้สัมผัสกับทักษะการสื่อสาร 4 ทักษะ 
ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ทักษะที่สอนแล้วประสบปัญหาในการสอน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง จ านวน 5 คน ในครั้งนี้ คือ ทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นปัญหา
ส าหรับนักเรียนชาวไทยมุสลิมมากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านออกเสียงสะกดค าไม่ค่อยชัด จึงท าให้สะกดค าไม่
ถูกต้อง เช่น ค าว่า กุ้ง จะออกเสียงว่า กุ้น ค าว่า จง จะออกเสียงว่า จน กล่าวโดยสรุปคือค าที่มีตัวสะกดมาตราแม่ 
กง จะออกเสียงเป็นมาตราแม่ กน ซึ่งครูผู้สอนจะน าไปสู่การพัฒนาในด้านการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนของนักเรียน
ในโอกาสต่อไป  
  จากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ( ชุดที่ 1-5 ) โดย
ภาพรวมของนักเรียนที่สามารถอ่านและเขียนได้คะแนนมากที่สุด คือ เด็กหญิงอลิษา  เกาะแก้ว  ได้คะแนนเฉลี่ย 
93.5 เพราะสามารถจดจ าพยัญชนะไทย สระได้ มีความตั้งใจสนใจ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ที่จะอ่านเขียน จึงท าให้

  
Mean S.D. 

ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลตา่ง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
ผลตา่ง 

t df Sig  
1 tailed 

ก่อนฝึก 6.40 0.894 
7.60 2.881 5.899* 4 0.002 หลังฝึก 14.00 3.162 
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เขียนอ่านได้ถูกต้อง ส่วนเด็กหญิงอารดา  ภู่วิจิตร ได้คะแนนเฉลี่ย 75 ได้คะแนนน้อยที่สุด แต่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดี ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการได้รับการพัฒนาการสอนแบบบันได้ทักษะ 4 ขั้น ส่วนคน
อื่นๆ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ท าให้ครูผู้สอนได้ผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ ครูมีการใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อช่วยกระตุ้นการอ่านการเขียนของนักเรียนท่ีได้ผลในระดับหนึ่ง 
 ผลการทดสอบคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 คน ของโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีคะแนนก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.40 คะแนน  และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
สอบทั้งสองครั้ง  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการเสริมแรงโดยการกล่าวค าชมเชยนักเรียนทุกๆคน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ขยันหมั่นเพียรในการอ่านเขียนค าศัพท์ที่นักเรียนอ่านไม่ค่อยได้ครูก็จะคอยช้ีแนะให้นักเรียนมีการสะกดค าก่อน 
เมื่ออ่านออกเสียงคล่องแล้วก็ให้อ่านเป็นค าไปตามล าดับ และครูผู้สอนจะพยายามหาวิธีการสอนที่แปลกใหม่และ
สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านการเขียนสะกดค าของนักเรียนเพื่อน าไปสู่การอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนท่ียั่งยืน ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทยในอนาคตจะได้ปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่อไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อ

นาฬิกาสามภาษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัด
ยะลา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) สื่อนาฬิกาสามภาษา   2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวลา  3) แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
Dependent Samples t - test   ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้และ
หลังใช้นาฬิกาสามภาษาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.38 และ 17.46 
ตามล าดับ และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาสูงกว่าก่อนการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เวลา, สื่อนาฬิกาสามภาษา 
 

     Abstract 
 This research is aimed to study mathematics learning achievement on time by using 
three language watch. A purposive sample of grade 4 students in academic year 2018 in Nikom 
1 school. The research instrument consists of : 1) three languages watch 2)time lesson plan 3) 
pretest and posttest. The statistical data were analyzed by means,standard deviation.(S.D.),and 
means of dependent supple t-test The result show that student’s learning achievement after 
using three languages watch was higher level. The significant difference was at .05. Significantly,it 
is reveal that students wear highly satisfied with the use of three languages watch to teach in 
the lesson.  
Keywords : Learning achievement, Time, Three language watch. 
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บทน า 

วิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากส าหรับการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ  และบทบาทที่ส าคัญ
ของวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะสามารถน าไปสู่การสร้างให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบมีแบบแผน  
มีความรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล และวิชาคณิตศาสตร์สามารถช่วยในการคาดคะเนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากหรือน้อย ช่วยในการคิดแก้ปัญหาตลอดจนการตัดสินใจ  และน าไปประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี  และศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ  อีก
มากมาย   จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับน าไปใช้ ในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร
การสืบเสาะเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 
(สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554)  

สิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คือรูปแบบที่ใช้ในการสอน สื่อการสอน หรือเทคนิคที่
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา  การสอนคณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จคือ  การสามารถให้นักเรียน
มองเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความหมาย ไม่ใช่กระบวนการที่ประกอบด้วยทฤษฎีบท หลักการพิสูจน์ หรือการ
คิดค านวณด้วยตัวเอง ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่ง ที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนการสอน   ดังนั้นวิธีการ
สอนของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในมโนมติของ เนื้อหาวิชานั้น ๆ มีผู้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับหลักการสอนคณิตศาสตร์หลายท่าน ดังนี้ (สมจิต ชีวปรีชา ,2558: 21-26) ได้ก าหนดหลักการสอน
คณิตศาสตร์ปัจจุบันไว้หลายประการ คือ 1. จัดเนื้อหาโครงสร้างของคณิตศาสตร์ให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 2. ควรใช้สื่อการสอน ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วและภายหลังสอนเนื้อหาควรใช้วิธีอุปนัยในการสรุปหลักเกณฑ์และบทเรียน 
แล้วน าความรู้ไปใช้ด้วย 3. จัดการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ถาวรเมื่อผู้เรียนได้แนวคิดที่ถูกต้องแล้วจึงท าแบบฝึกหัด
ค านวณ  

จากหลักการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ในการสอนคณิตศาสตร์ควรพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนและจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับช้ันเรียน 
รวมถึงควรน าสื่อการสอนมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์และน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

แต่ปัจจุบันผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าและจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนทั้งนี้ผู้วิจัยได้
พิจารณาสาเหตุของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่า อาจเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ใช้
การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้กระบวนการประเมินผลที่ครูใช้ส่วนใหญ่เป็นการประเมินเพื่อการ
ตัดสินผลการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ท าให้นักเรียนไม่รับรู้ถึงข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองท าให้ไม่ สามารถ
แก้ไขการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ (ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ,2557: 1) จะเห็น
ว่า  คณิตศาสตร์มิใช่เป็นวิชาที่เพียงให้คิดค านวณเกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น  แต่การเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องให้เกิด
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คุณสมบัติซึ่งถือเป็นศักยภาพทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ  คือ ความสามารถในการส ารวจ  ความสามารถในการ     
คาดเดา ความสามารถในการให้ เหตุผล  และความสามารถในการน าความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ถ้าถามเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ถึงเหตุผลที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์  จะพบว่ามีหลายสาเหตุ  เช่น  บางคน
ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ายากเกินไป  บางคนไม่ชอบคิด บางคนไม่ชอบท าแบบฝึกหัด บางคนไม่ชอบเพราะครูสอนไม่
เข้าใจ  ครูสอนไม่สนุก  ครูดุ  จู้จี้ขี้บ่น  เป็นต้น   ปัญหาส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  คือ ครู
ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนที่
เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย  ส่วนผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยาย
ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย  ไม่อยากเรียน  เมื่อต้องเรียนเรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพื้นฐาน   ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง  และจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในที่สุด  ในการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นคงต้องเริ่มที่การฝึกฝนตนเองให้เป็นผูเ้รียนที่ดี คือ ในขณะที่
ครูสอนจะต้อง คิด  ถาม จด หรือหากอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจควรจดค าถามไว้เพื่อคิดค้นคว้าหรือถามผู้รู้
ต่อไป   ต้องอ่านหนังสือหรือท าแบบฝึกหัดมาก ๆ  จัดเวลาส าหรับทบทวนสิ่งที่เรียนมา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะ
เรียนต่อไป  หมั่นทบทวนความรู้กับเพื่อนหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ที่ส าคัญเคล็ดลับในการเรียนคณิตศาสตร์อาจยึดหลัก 3 จ. คือ จริงใจไม่มีอคติกับผู้ครูสอน  จดจ าตั้งใจฟัง
ครูสอนและหาเหตุผลกับบทเรียน  และเจาะลึกโดยต้องท าแบบฝึกหัดเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อวัสดุ เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย (ระวิวรรณ  ศรี
คร้ามครัน ,2551: 93)  กล่าวถึง  ประโยชน์ของสื่อการสอน  ดังนี้ 1. ช่วยพัฒนาความคิดนักเรียน การที่นักเรียนได้
รู้  เห็นสภาพของปัญหาต่ าง ๆ ได้ยินหรือได้สัมผัส โดยการใช้สื่ อการสอนประเภทต่ าง ๆ เช่น จาก
ภาพยนตร์  รูปภาพจะสามารถพัฒนาความคดิเห็นของนักเรียน โดยการคิดค้นหาวิธีการแก้ไขอย่างมีหลักการ  และ
มีเหตุผล  ท าให้มีความคิดกว้างไกลมากขึ้น 2. เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์
มากขึ้นเนื่องจากได้เห็นของจริง  ได้ยินหรือสัมผัส   ท าให้สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ ได้ เห็นในปัจจุบันกับ
ความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ใหม่จากสื่อการเรียนต่าง ๆ เช่น จากภาพยนตร์ หรือจากการทัศนศึกษา  
3. กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียน  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่น ามาเสริมการเรียนรูข้องนักเรียนนอกเหนือจากการเรยีน
ปกติในช้ันเรียน  สามารถท าให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น  มีความกระตือรือร้น  ใคร่รู้เห็นสิ่งที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ 
ซึ่งจะกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้  

อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ซึ่งในการสอนเรื่องเวลาโดยทั่วไปครูผู้สอนมักจะสอนโดย
การวาดภาพบนกระดาน ซึ่งในการวาดภาพแต่ละภาพและอธิบายส่วนต่าง ๆ ได้นั้น   ต้องใช้เวลามากพอสมควร 
แต่ถ้าน าสื่อมาใช้ในการสอนจะช่วยประหยัดเวลา โดยเวลาที่เหลือครูผู้สอนอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมหรือท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

การใช้ภาษาถิ่นใต้ ภาษาถิ่นใต้  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศ
ไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช  เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาษาถิ่นใต้  ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็น
ภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก  เช่น ภาษาถ่ินท่ีใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษา
ถิ่นใต้ตะวันตก  เช่น  ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่  พังงา  ระนอง  สุราษฎร์ธานีและชุมพร  และภาษาถิ่นใต้
ส าเนียงเจ๊ะเห  เช่น  ภาษาถิ่นท่ีใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี  ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่น
ย่อยลงไปอีก เช่น  ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้
อาจจะมีเสียง และค าที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป (รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์, 2553) และนักเรียนโรงเรียนนิคม
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สร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา ใช้ภาษาถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวันในบางครั้งมีการใช้ภาษาถิ่นใต้กับ
ภาษากลาง ท าให้มีความสับสนในเรื่องการบอกเวลา จนเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดนวัตกรรมสื่อนาฬิกาสามภาษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
เวลา ซึ่งสื่อเศษส่วนสามารถสร้างเองได้ง่าย ประหยัดงบประมาณ เหมาะส าหรับใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน
ทุกพื้นที่ และสามารถใช้เพื่อท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการบอกเวลาของภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์เรื่องเวลา โดยใช้นาฬิกาสามภาษา ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

โดยใช้ส่ือนาฬิกาสามภาษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลัง

การสอนโดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน   13  คน  โดยใช้วิธีเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สื่อนาฬิกาสามภาษา 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้  
1. ท าการทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ซึ่งผ่านกระบวนการ

หาคุณภาพค่า IOC พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ  5  ท่าน  จากแบบทดสอบ 20 ข้อ   ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.6 ถึง 1.0  แล้ว
น าไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตรวจให้คะแนนและเก็บข้อมูลไว้ 

2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้นาฬิกาสามภาษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เวลา
ในการสอน  3  ช่ัวโมง 

3. ทดสอบหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน  ตรวจให้คะแนนและเก็บข้อมูลไว้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. สื่อนาฬิกาสามภาษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง เวลา โดยนักเรียนและครูใช้สื่อและมีแบบ 

บันทึกประกอบการใช้สื่อ ซึ่งสื่อนาฬิกาสามภาษาจะใช้แสดงการบอกเวลากลางวัน กลางคืน และการเปรียบเทียบ
ภาษาสามภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาถิ่นใต้ และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน ตัวอย่างสื่อ
นาฬิกาสามภาษาแสดงได้ดังรูป 

 
ภาพสื่อนาฬกิาสามภาษา 

 

เวลากลางวันและเวลากลางคืนเปน็สามภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่นใต้ 

 

การใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เวลา 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวลา จ านวน 3 แผน ดังนี ้
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบอกระยะเวลา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบระยะเวลา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านตารางเวลา 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา เรื่อง เวลา มีลักษณะ
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เวลา 

2.  หาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง เวลา 
ทั้งก่อนและหลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อน – หลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา โดยใช้สถิติ Dependent 
Samples t - test    

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้ส่ือนาฬิกาสามภาษา แสดงผลตามตาราง ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 

ล าดับที่ของ
นักเรียน 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เวลา 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

10 
13 
12 
10 
9 
8 
12 
11 
10 
11 
7 
12 
10 

18 
17 
19 
16 
17 
18 
19 
18 
18 
18 
14 
20 
15 

คะแนนเฉลีย่ 10.38 17.46 
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จากตารางที่ 1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจะเห็นว่า นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อนาฬิกา
สามภาษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อ
นาฬิกาสามภาษาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 

 การทดสอบ  n x  S.D. t p 
ก่อนการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 13 10.38 1.710 

17.035* 
0.00 

หลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา 13 17.46 1.664 
*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้
และหลังใช้นาฬิกาสามภาษาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.38 และ 17.46 
ตามล าดับ และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาสูงกว่าก่อนการใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัดยะลา   มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายผลดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้ 
เนื่องจากสื่อและแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีล าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก  มีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนท า
แบบฝึกหัดถูกต้องมีการสรุปกฎ  นิยามที่ชัดเจน  และยังเชื่อมโยงความรู้เดิมก่อนที่จะเรียนความรู้ใหม่ท าให้ผู้เรียน
เกิดความท้าทายที่ยากจะเรียนรู้  เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรเดช  เหมือนสมาน (2552, 1) ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึก
คณิตศาสตร์เรื่องการคูณที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎร์นิยมธรรมสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี  แสงค า (2552, 1) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฝึก
ทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี  จิณฤทธิ์ (2552, 1) ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของโศภิต  วงศ์คูณ (2553, 1) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์
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ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร พั่วพันธ์ศรี (2555, 1) 
ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วน สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของไข่มุก  มณีศรี (2554, 1) ท าการวิจัย
เรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.  การน ากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 นี้ไปใช้ ครูผู้สอนควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน ห้องเรียน 
จึงสามารถท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาประกอบการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ 

2.  ครูผู้สอนควรเตรียมการสอน ตามที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้า  โดยต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหา  และขั้นตอนการสอนเตรียมกิจกรรม  เรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เวลา โดยใช้
สื่อนาฬิกาสามภาษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส าคัญและควรศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินจากสภาพจริงเพื่อให้สามารถวางแผนในการจัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์จากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานได้ศึกษาสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ช้ันอ่ืนหรือวิชาอื่นได้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 

เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ 
2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 

เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

3.   ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นี้ไปปรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ  และเก็บข้อมูลการศึกษาท้ังในด้าน
ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบ 
ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียว (Mini Project)  

แบบ FARUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านบายอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

Development of Students’ Participation to be as a Muhammad (sw) s’ 
Character by Using a One-Page Project-Based Learning Process of FARUK Model 

for Pratomsuksa 5 Students at Banbayo School, Yaha Yala 
 

ไฟซาล  เจะ๊มูซอ 1       Faisal Chemuso1 
faisal.tis55@gmail.com 

เนาวรัตน์ มะลลีาเต๊ะ2        Naowarart Malilate2 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียน
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK 
Model 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคลกิภาพแบบท่านนบีมฮูัมหมัด (ซ.ล.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
ก่อนและหลังท าโครงงานหน้าเดียว แบบ FARUK Model  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียว แบบ FARUK Model กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านบายอ จ านวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน 2) แบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)ของนักเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด          
2) คุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังท าโครงงานสูงกว่า
ก่อนท าโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model อยู่ในระดับมาก  

 ค าส าคัญ : การส่วนร่วมของนักเรียน บุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) โครงงานหน้าเดียวแบบ
FARUK Model   
 
 
 
 
 
 
 
 

1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบา้นบายอ 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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Abstract 

The purposes of this research were 1 )  to develop students’  participation to be as a 
Muhammad ( sw)  s’  character by using a one-page project-based learning process of FARUK 
Model 2) to compare the personality characteristics of the Prophet Muhammad (sw) before and 
after using a one-page project-based learning process of FARUK Model 3 )  to study students’ 
satisfaction towards organizing a one-page project-based learning process of FARUK Model. The 
target group of this research is 33 students of Pratomsuksa 5 at Banbayo School. The research 
instrument were 1)  Evaluation form for assessing the appropriateness of the student 
participation process 2) Questionnaire on personality characteristics of the Prophet Muhammad 
of students 3 )  Students’ satisfaction questionnaire.  Statistics used in data analysis were 
average,standard deviation and t-test. 
 The results of the research were 1) process suitability to developed students’ 
participation to be as a Muhammad (sw) s’ character by using a one-page project-based learning 
process of  FARUK Model was at the highest level 2) characteristics of students after using one-
page project-based learning process of  FARUK Model was  higher than before significant level of 
0.01 3) students were satisfied with the project management process in a one-page project, the 
FARUK model was at a high level. 
 Keywords : students’  participation, Muhammad ( sw) s’  character, one-page project-
based learning, FARUK Model  
 

บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 และ 23 ได้ก าหนดแนวทางการจัด

การศึกษาที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน การจัดการศึกษาต้องค านึงถึงคุณภาพทั้งทางด้านความรู้กระบวนการเรียนรู้ 
และการเช่ือมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดการปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้อย่างฉลาดและพอเพียงตามความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545, หน้า 8) 

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบายอ มีนโยบายให้แต่ละห้องด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนใน
เรื่องของพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งโครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดีในที่นี้คือ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การท าความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการ
เรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกท าโครงงานนั้นเกิด
ขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริ ง 
ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องท างานจริงไม่น้อยกว่า 
2 เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม 
และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่
บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอ่ืนๆ ประกอบกับรายวิชาที่ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอน
คือ หน้าที่พลเมือง ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของคุณธรรมและครอบคลุมในทุกแง่มุมของชีวิต (คู่มือ
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 4) 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่
พลเมือง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบายอ พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เรื่องการปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามศาสนาท่ีนักเรียนนับถือนั้น นักเรียนยังขาดทักษะในการน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
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และที่ส าคัญคือนักเรียนโรงเรียนบ้านบายอ ส่วนใหญ่ไม่มีบุคลิกภาพท่ีดีตามแบบฉบับตามศาสนาท่ีตนนับถือนั้นคือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)เป็นต้นแบบในการพัฒนาในครั้งนี้ บุคลิกภาพแบบอิสลามในที่นี้
ผู้วิจัยเลือกมา 2 บุคลิกภาพ ได้แก่คือ 1) บุคลิกภาพด้านการรักความสะอาดความเรียบร้อยของร่างกาย 2) 
บุคลิกภาพด้านจิตสาธารณะ ซึ่งมีความส าคัญมากในการด าเนินชีวิตตามแบบบุคลิกภาพของศาสดา มูฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แบบอย่างที่ดีที่ควรปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ศาสนาอิสลามสอนให้เป็นมนุษย์            
ผู้จงรักภักดี เคารพบูชาต่อพระองค์อัลลอฮฺแล้ว อิสลามได้สอนให้มีการดูแลเอาใจใส่ต่อตัวเอง ผู้สอนเห็น
ความส าคัญของการมีบุคลิกภาพ ที่ดีในการอยู่ในสังคม โดยคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นคนรอบข้างเกิดความรักและ
ความสวยงามของอิสลาม และสิ่งส าคัญที่สุดคืออัลลอฮฺจะทรงพอพระทัยในตัวเขา ผู้สอนจึงอยากพัฒนานวัตกรรม
ในการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง โดยผู้สอนน าเอากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
หน้าเดียวเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 จากสภาพดังกล่าว เมื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขได้แล้วนั้นคือ ครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพโดยที่ผู้วิจัยจัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรโดยให้นักเรียนท าโครงงานหน้าเดียว (Mini Project) ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบ FARUK Model โดยมี
กระบวนการดังนี้ขั้นที่หนึ่งคือก าหนดหัวข้อ (F : Fikir ) ขั้นที่สองคือการวิเคราะห์ (A :Analisis)ขั้นที่สามคือการ
วางแผนและการออกแบบ (R : Rancangan dan Reka bentuk)ขั้นที่สี่คือตอนด าเนินการ (U : Ujian)ขั้นสุดท้าย
คือการประเมินผล (K : Keputusan) โดยจะท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบายอ มีบุคลิกภาพ
ด้านการรักความสะอาดความเรียบเรียบร้อยของร่างกายและบุคลิกภาพด้านจิตสาธารณะ ตามแบบอย่าง
บุคลิกภาพของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่าน 
นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 ก่อนและหลังท าโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ  

FARUK Model  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบอิสลาม โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model อยู่ในระดับมาก 

2. คุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังท าโครงงาน
หน้าเดียวแบบ FARUK Model สูงกว่าก่อนท าโครงงาน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model 
อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบายอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจยัครั้งนี้มีตัวแปร ดังน้ี 

                   2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจดักระบวนการเรยีนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model 
                   2.2 ตัวแปรตาม คือ 
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  1) ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 
 2) คุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

ด้านการรักความสะอาดความเรียบเรียบร้อยของร่างกายและบุคลิกภาพด้านจิตสาธารณะ 
  3) ความพึงพอใจของนักเรียน 
           3. เนื้อหาสาระ  

เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลิกภาพแบบท่านนบีมฮูัมหมัด ดังนี้  1) บุคลิกภาพ 
ด้านการรักความสะอาดความเรยีบร้อยของร่างกาย 2) บุคลิกภาพดา้นจิตสาธารณะ  
        4. ระยะเวลาในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการด าเนนิการ  3  เดือน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1.แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
  2.แบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮมัหมัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
   

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   1. แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
    มีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการประเมินและการประเมินโความเหมาะสม การสร้างแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) และเกณฑ์การให้คะแนน  แบบบรูบริค 

2. ก าหนดค าช้ีแจง จุดประสงค์ และก าหนดประเด็นในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
3. สร้างแบบประเมินความเหมาะสม โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ที่มี 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ 
 ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ดี 
 ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 

4. น าแบบประเมินไปจัดพิมพ์และน าไปใช้ในการประเมินโครงงาน 
 2. แบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 มีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินในด้านทฤษฎีและวิธีการสร้างเป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales)  

2. ก าหนดค าช้ีแจง จุดประสงค์ และก าหนดประเด็นในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
3. สร้างแบบประเมินคุณลักษณะ ก่อนและหลังท าโครงงาน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ที่มี 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ 
 ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง มาก 
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 ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
      4. น าแบบประเมินไปจัดพิมพ์และน าไปใช้ในการประเมินโครงงาน 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

  มีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามในด้านทฤษฎีและวิธีการสร้าง 
2. ก าหนดค าช้ีแจง จุดประสงค์ และก าหนดหัวข้อท่ีจะถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้า

เดียว ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ 
โดยก าหนดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

4. น าแบบประเมินไปจัดพิมพ์และน าไปใช้ในการสอบถามความพึงพอใจ 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียด ข้ันตอน พร้อมท้ังข้อตกลงในการด าเนินการทดลองในครั้งนี้ 
2. ผู้วิจัยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบอิสลามโดยจะอบรมในหัวข้อ ดังนี ้

1) บุคลิกภาพด้านการรักความสะอาดความเรียบร้อยของร่างกาย 
2) บุคลิกภาพด้านจิตสาธารณะ 

3. ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานหน้าเดียว 
4. ผู้วิจัยท าการแนะน าการจัดโครงการ การให้นักเรียนศึกษาความสนใจของตนเองในการพัฒนา

บุคลิกภาพแบบอิสลาม ท้ัง 2 ด้าน 
5. ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด ก่อนท าโครงงาน 
6. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมบุคลิกภาพ ผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและให้จัดท าโครงงาน

อย่างเป็นขั้นตอนแบบ  FARUK Model ดังนี ้
 1) ขั้นก าหนดหัวข้อ (F : Fikir ) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนรับโจทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้สอน
ก าหนดให้โดยผู้เรียนค้นคว้านอกเวลาเรียนและปรึกษาผู้สอนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและร่วมกันค้นหาค าตอบ
โดยการด าเนินงานตามขั้นตอนจะท าให้ เกิดแนวทางแนวคิดวัตถุประสงค์ความเข้าใจรวมถึงความพร้อมในการท า
โครงงาน  

โดยขั้นแรกให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่องหรือประเด็น
ปัญหา และท าแบบฝึก 
 2) ขั้นการวิเคราะห์ (A : Analisis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงร่างของโครงงานว่ามีส่วนประกอบอย่างไรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตงาน แผนที่ความคิด ขั้นตอน
การด าเนินงาน เครื่องมืองบประมาณ และการแบ่งกลุ่มทีมงาน มีแผนงานเสนอให้แก่สมาชิก ข้ันตอนนี้จะท าให้
เห็นถึงขอบเขตของโครงงานตลอดจนการขออนุมัติในการด าเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 
237 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

  โดยขั้นที่สองให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การรวบรวมประมวลข้อมูล และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และท าแบบฝึก 
 3) ขั้นการวางแผนและการออกแบบ (R : Rancangan dan Reka bentuk) เป็นขั้นตอนการ
วางแผนและการออกแบบโดยออกแบบเค้าโครงของโครงงานระบบงานมีส่วนประกอบ ดังนั้นการออกแบบ
แนวคิดแผนงานอย่างละเอียดระบบงานที่ออกแบบเป็นตนการด าเนินงานตามขั้นตอนนี้จะทาให้เห็นถึง
รายละเอียดของระบบงานท่ีพร้อมท่ีจะด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 
 โดยขั้นท่ีสามให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดท าโครงร่างโครงงาน และท าแบบฝึก 
 4) ขั้นตอนด าเนินการ (U : Ujian) เป็นขั้นตอนด าเนินการตามแผนการที่วางไว้โดยให้เวลาท าโครงงาน
ตามก าหนดนอกเวลาเรียน และมีการนัดหมายตรวจสอบความก้าวหน้าทุกๆสัปดาห์หรือวนแล้วแต่การก าหนด
เพื่อน าเสนอสิ่งที่ท า ปัญหาที่ค้นพบและวางแผนงานในการทางาน ในสัปดาห์หรือวันต่อไป การด าเนินงานตาม
ข้นตอนนี้จะทาให้เห็นถึงการสร้างการพัฒนา การปรับปรุงและแก้ไขระบบงานให้ตรงกับขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้ 
 ขั้นที่สี่ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การด าเนินการโครงงาน และท าแบบฝึกพร้อมกับการด าเนิน
กิจกรรมโครงงานของกลุ่ม 
 5) ขั้นการประเมินผล (K : Keputusan) เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เขียนรายงานตามการ
ด าเนินงานโครงงานเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การสรุปผลของโครงงาน
และข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเมิน พร้อมถามตอบ ประเด็นปัญหารวมถึงอภิปรายผลจากการท าโครงงานการ
น าเสนอและเผยแพร่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้จะทาให้ เห็นถึงการวัดและประเมินผลทั้งด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ ตามขอบเขต/สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 โดยขั้นท่ีห้าให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การสรุปประเมินผลและเขียนรายงานโครงงานใน
ลักษณะโครงงานหน้าเดียวและ การน าเสนอโครงงาน  

1. น าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนรู้ FARUK ใหผู้้เชี่ยวชาญ 5 คนท าการประเมิน 
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความเหมาะสมและด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกตองและสมบรูณม์ากยิ่งข้ึน 

2. ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินคณุลักษณะบคุลิกภาพแบบท่านนบีมฮูัมหมดั หลังท าโครงงาน 
3. ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหนา้

เดยีว 
4. น าข้อมูลที่ไดไ้ปท าการวิเคราะห์ สรุป 

 
การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการด าเนินการทดลองดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติของแบบประเมินความเหมาะสมกระบวนการการมสี่วนร่วมของนักเรียนเพือ่
พัฒนาบุคลิกภาพแบบท่าน นบีมฮูมัหมัด (ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK 
Model โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ใช้ระดับคะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติของแบบประเมินเปรยีบเทียบคณุลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมฮูัมหมดั 
(ซ.ล.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังท าโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model โดยใช้ระดับ
คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test 
dependent 
 3. วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานหน้าเดยีวแบบ FARUK Modelโดยใช้ระดบัคะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ใช้วิธีหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับนักเรยีน 

 2. เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรยีนให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮมัหมดั(ซ.ล.)ได้
ด้วยตนเอง 

ผลของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วม 
ดา้นการเปรียบเทียบก่อนและหลังท าโครงงาน และด้านความพึงพอใจดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบ
ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรูโ้ครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model ของช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5  โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.81, S.D = 0.155 ) แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่1 ความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบี           
มูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model   

ความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน X  SD ระดับคุณภาพ 
ด้านสาระการเรียนรู้ 4.90 0.133 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบ FARUK Model 4.80 0.077 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.75 0.355 มากที่สุด 

ผลรวม 4.81 0.155 มากที่สุด 
 
 
 
 

 2.การเปรียบเทียบคณุลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมฮูัมหมัด (ซ.ล.) ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลังท าโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model พบว่า คุณลักษณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังท า
โครงงาน สูงกว่าก่อนท าโครงงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  แสดงดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมฮูมัหมัด (ซ.ล.) ก่อนและหลังท า
โครงงานหน้าเดยีวแบบ FARUK Model  

คุณลักษณะคุณลกัษณะบุคลกิภาพ
แบบท่านนบีมูฮมัหมัด (ซ.ล.) 

N X  S.D. t sig 

ก่อนท าโครงงาน 33 2.88 0.500  

-14.051 
 

0.000 หลังท าโครงงาน 33 4.21 0.311 
 

 3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ 
FARUK Model พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.66, 
S.D=0.700 )  แสดงดังตารางที่ 3 
  

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model 
ประเด็นการประเมิน X  SD ระดับคุณภาพ 

ด้านสาระการเรียนรู้ 3.66 0.700 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.80 0.861 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 3.52 0.751 มาก 

ผลรวม 3.66 0.700 มาก 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1.กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model อยูใ่นระดับมากท่ีสุด                        
 2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) หลังท าโครงงาน 
สูงกว่าก่อนท าโครงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model 
อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1.ความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดยีวแบบ FARUK Model มีความเหมาะสมทั้งในด้านสาระการเรียนรู้ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ FARUK Model ด้านการวัดและประเมินผล ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ  นายจักราวุธ  ถือคุณ  (2559 : 1) ได้ศึกษาเรื่องรายงาน
ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการด าเนินงาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ ปก ค าน า  ค าช้ีแจง สารบัญ เนื้อหาสาระส่วนที่ 1 
นโยบาย และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนท่ี 3 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ 
และส่วนที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล บรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งมีดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.86 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 4.43) ขั้นปฏิบัติ (Do) พบว่า มีการประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแผนที่วางไว้  จัดบรรยากาศ จัดทรัพยากร ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน พัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้  และประสบการณ์ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม การให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงาน
คุณธรรม  และการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม ขั้นตรวจสอบ
ข้อมูลหรือประเมินผล (Check)  พบว่า  สภาพการด าเนินงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมที่มีความ
เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X=  4.23) ขั้นการน าผลการประเมินไปใช้ (Act) พบว่า น าเสนอ
ผลการวิจัยเป็นรายงานและ จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการ ช่ือ “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
โครงงานคุณธรรม”ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.การเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ก่อนและหลังท าโครงงานหน้า
เดียวแบบ FARUK Model พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.) หลังท าโครงงาน สูงกว่าก่อนท าโครงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิ รินาถ   
บัวคลี่ (2549 : 4) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า (1)ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการจัด
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ประสบการณ์แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (2) เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการท า
โครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการท าโครงงานดอกอัญชันได้ และสอดคล้อง
กับ สามารถ เติมประยูร (2545 : 88-89)ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนแบบ
โครงงาน โดยภาพรวม พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยในทักษะต่าง ๆ สูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียน
มีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทักษะการฟัง การพูดและการเขียน มี
ความแตกต่างกัน ส่วนทักษะการอ่าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ที่ก าหนด
ร้อยละ 70 จากผู้เรียนทั้ง หมด 45 คน ผ่านเกณฑ์ทั้ง หมด 32 คนคิดเป็นร้อยละ71.11 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ทาง
ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนผู้เรียนมีผลการเรียนรู้มาก
ที่สุด ส่วนทักษะการอ่านผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ต่ ากว่า ทักษะอื่นๆ 
 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model 
อยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหน้าเดียวแบบ 
FARUK Model เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมใหม่เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้และปรึกษา
กันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ จักราวุธ  ถือคุณ (2558 : 3) ได้ศึกษาเรื่องการรายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า  ผลการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม  ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
โครงงานคุณธรรม ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X= 4.50)เช่นเดียวกันกับพระมานพ ญาณธมฺโม สัตยรักษ์  (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับ
แรกคือด้านเทคนิคและวิธีการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดผลและประเมินผล และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการ
เตรียมการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model ให้มีเนื้อหาหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2. ควรน ากระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model ไปใช้ในระดับชั้นอื่นๆหรือใช้ในโรงเรียนต่างๆ 
 3. ควรพัฒนา ให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียวแบบ FARUK Model ให้เกิดความสมบูรณ์ 
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ผลการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ และความตระหนักในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง 

Effects of Science Instruction based on the Idea of Science, Technology and 
Society Approach towards Science Learning Achievement, Knowledge  
Associative Ability and Local Natural Resource Awareness of Grade 6  
Students in Banhuaysai mitapab at 150 School, Phatthalung Province   

 
ผู้วิจัย  มณรีัตน์  เมืองแก้ว1        Maneerat  Muangkaew1  

        maneerut.pla999@gmail.com 
         จุไรศิริ   ชูรักษ์2        Juraisiri  Choorak2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสั งคม 2)เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน หลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม และ 3)ศึกษาความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัด
พัทลุง หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 
150 อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ไปใช้และ 4) แบบวัดความตระหนักในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนก่อนเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 29.38 และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.23 โดยคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 43.85 2) ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ไปใช้หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 39.67 และ3) ความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
หลังใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
100  มีท้ังหมด 2 ด้าน คือ ด้านที่ 3 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดแูลทรัพยากร และ
รองลงมาคือด้านท่ี 1 การรู้คุณค่าและหวงแหนทรัพยากร ร้อยละ 76.20 และด้านที่ 2 ด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ร้อยละ 66.67 
 
1ครพูัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง 
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2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา  
ค าส าคัญ : กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์,   

ความสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปใช้, ความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to compare the Science learning achievement 

of students between before and after using Science instruction based on the Idea of Science, 
Technology and Society approach, 2) to compare the knowledge associative ability on “Local 
natural resources” of students after using Science instruction based on the Idea of Science, 
Technology and Society approach, and 3) to study the awareness towards  local natural 
resources of grade 6 students in Banhuaysai mitapab at 150 School , Phatthalung province after 
using Science instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approach. The 
research sample, by purposive sampling consisted of 21 students of grade 6 students in 
Banhuaysai mitapab at 150 School, Phatthalung province, during semester 2 of the 2018 
academic year. The research instruments consisted of 1) lesson plans using Science Instruction 
based on the Idea of Science, Technology and Society approach, 2) a learning achievement test, 
3) a associative ability test, and 4) a questionnaire of student’s awareness towards local natural 
resource. Analytical statistics were percentage, mean and standard deviation.  

The research found that: 1) Science learning achievement of grade 6 students after 
using Science instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approach was 
higher than before,  with before using was at 29.38% and after using was at 73.23% that the 
percentage increased 43.85,  2) the knowledge associative ability on “Local natural resources” 
of grade 6 students after using Science instruction based on the Idea of Science, Technology 
and Society approach was higher than before, that the percentage increased 39.67, and 3) the 
students’ awareness towards local natural resources after using Science instruction based on the 
Idea of Science, Technology and Society approach by overall was at a highest level, there were 
2 aspects  with a highest level at 100%; the 3rd aspect that was regulatory compliance, and the 
4th aspect that was participation in resource management, and followed by the 1st aspect; the 
knowledge of value and cherish the resources was 76.20%, and the 2nd aspect; sustainable use 
of resources was 66.67%.       
 

Keywords : Instruction based on the idea of Science, Technology and Society approach,  Science 
learning achievement,  knowledge associative ability, local natural resource 
awareness 

 
 

บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ัง

ในชีวิตประจ าวันและอาชีพต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน วิทยาศาสตร์ช่วยให้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้              
มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ ซึ่งทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) เพื่อความรู้
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ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลที่สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2553) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เป็นวิธีการในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยจะท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริง มีความคิด
สร้างสรรค์ เจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ ได้ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรูปแบบท่ีนิยม
ใช้กันมากในประเทศไทย คือ แนวทางที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issues based approach) ของ Yager, Carin ,ณัฐ
วิทย์ พจนตันติ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบของ Carin อันเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
แก้ปัญหา มองเห็นคุณค่า คุณประโยขน์ของสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของCarin มา
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยการใช้บริบทจากประสบการณ์จริงของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
สาระวิทยาศาสตร์ที่เรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมีทักษะ มีจิตวิทยาศาสตร์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร และ
ผู้เรียนเกิดความตระหนัก สามารถเช่ือมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของ
สถานการณ์ต่างๆ ได้  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
           ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิ จกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคม 
ขั้นที่ 1 ขั้นสืบค้น (Search) 
ขั้นที่ 2 ขั้นแก้ปัญหา (Solve) 
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ (Create) 
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (Act)  
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ไปใช้ 
3. ความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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3. เพื่อศึกษาความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้าน
ห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพัทลุงเขต 2 จ านวน 21 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  

2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเรื่อง  
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จ านวน 5แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติใน 
ท้องถิ่น แบบอัตนัย จ านวน 5ข้อ จ านวน 10 คะแนน 

2.4 แบบวัดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมีทั้งหมด 4 ด้าน คอื      
1.ด้านการรู้คุณค่าและหวงแหนในทรัพยากร  2.ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับ และ 4.ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร โดยมีระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) มีขั้นตอน คือ 
ศึกษาหลักสูตร ศึกษาหลักการวิธีสอนข้ันตอน STS ศึกษารายละเอียดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น วิเคราะห์
ตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STS โดยใช้
รูปแบบของ Carin น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบ ประเมินแผนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก  
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอน คือ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์ สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยอิงเนื้อหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น และน ามาสร้างข้อค าถามให้ตรงกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตร IOC สมนึก ภัททิยธนี(2544)  มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบจ านวน 3 คน เลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ส่วนข้อสอบที่มีค่าไม่ถึง 0.50 
ผู้วิจัยน าปรับปรุงแก้ไข  
  3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น   
มีขั้นตอน คือ ศึกษาเอกสารหลักสูตร และวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาทฤษฎีการเชื่อมโยง สร้างแบบวัดการเชื่อมโยง
ความรู้เป็นแบบอัตนัยจ ากัดค าตอบแต่ละข้อประกอบด้วยค าสั่งและข้อความที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีส่วนท่ีเว้นไว้เพื่อให้
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เติมค าหรือข้อความสั้นๆ หรืออาจะเป็นสถานการณ์และข้อค าถามซึ่งข้อค าถามหรือค าสั่งที่ต้องการให้ได้ค าตอบซึ่ง
ก าหนดตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับการเช่ือมโยงการคิดของนักเรียน โดยแบบทดสอบเป็นอัตนัย จ านวน 
5 ข้อ จ านวน 10 คะแนน ก าหนดค่าคะแนนของมาตราส่วน ก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนหลังจากนั้นน าไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมการวัดเช่ือมโยงการคิด พบว่า
แบบวัดความเช่ือมโยงความรู้มีความเหมาะสม 

3.4 แบบวัดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมีขั้นตอน คือ ศึกษา
เอกสาร แนวคิดและทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ด้านการรู้คุณค่าและหวงแหนในทรัพยากร  
2.ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3.ด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และ 4.ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากร โดยมีระดับความคิดเห็นก าหนดค่าคะแนนและเกณฑ์การประเมินค่าคะแนน น าไปใช้ กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พบว่าแบบวัดความตระหนักมีความถูกต้อง 
เหมาะสม 
 4. รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง เป็นกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน (one group pretest-
posttest design) 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้ไปใช้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม สถิติ
ที่ ใช้ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2) วิเคราะห์ความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ปรากฏดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (N= 21)คะแนน 20 คะแนน 

การทดลอง 
จ านวน 

นร. คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

คะแนนร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

 

ก่อนเรียน 21 6.17 2.16 29.38 
43.85 

หลังเรียน 21 15.38  2.32 73.23 
 

จากตาราง 1 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยกิจกรรมการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม คิดเป็นร้อยละ 29.38 และหลังเรียนเท่ากับ 73.23 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนเพิ่มขึ้น 43.85 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ไปใช้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพท่ี 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (N= 21) คะแนนเต็ม 5คะแนน 

การทดลอง 
จ านวน 

นร. ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

 

คะแนนค่าเฉลี่ยที่
เพ่ิมขึ้น 

ก่อนเรียน 21 1.62 0.72 54.00 
39.67 

หลังเรียน 21 2.81 0.52 93.67 
 

จากตาราง 2  พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.00 และหลังเรียนเท่ากับ 93.67 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลัง
เรียนเพิ่มขึ้น 39.67 

3. ผลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6มีความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น หลังใช้
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

 

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนมีผลแสดงผลการศึกษาความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการรู้คุณค่าและหวงแหนทรัพยากร เห็นด้วย ร้อยละ 23.80 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ76.20 
ด้านที่ 2 ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเห็นด้วย ร้อยละ33.33 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 66.67 ด้านที่ ด้านปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 100 และด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ร้อยละ 100 

 
 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.ด้านการรู้คณุค่าและหวงแหนทรัพยากร 0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(23.80.%) 

16 
(76.20.%) 

2. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง     
ยั่งยืน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

7 
(33.33%) 

14 
(66.67%) 

3.ด้านปฏิบัตติามกฎข้อบังคับ 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

21 
(100%) 

4. ด้านการมสี่วนร่วมในการ  
 ดูแลทรัพยากร 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

21 
(100%) 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอน

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนร้อยละที่เพิ่มข้นคิดเป็น 21.25 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยกิจกรรมที่ขึ้นมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสืบค้น (Search) 
ขั้นที่ 2 ขั้นแก้ปัญหา (Solve) ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างสรรค์ (Creat) ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ ์(Share) และขั้น
ที่ 5 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (Act) ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยการลงมือ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของชมพูนุช แพวงษ์. (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ไปใช้หลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
39.67 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการที่นักเรยีนไดร้ับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้การรู้จักคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาการผสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจาก
การท างานกลุ่มแบบร่วมมือกัน อีกทั้ง ขั้นตอนการสอนในช้ันตอนสุดท้ายยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติจริง จังส่งผลให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับณัฐวิทย์ พจนตันติ 
(2546)ท่ีได้กล่าวว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม โดยการจัดประสบการณ์ให้
เกิดความสงสัยโดยการตั้งค าถามมีการวางแผนระดมความคิด วางแผนการปฏิบัติงานการค้นหาค าตอบ การ
สะท้อนความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขยายขอบเขตความรู้ความคิด และสามารถไปใช้ในการปฏิบัติจริง
ได้ และช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

3.นักเรียนมีความตระหนักในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหลังใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 100  มีทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านที่ 
3ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร และรองลงมาคือด้านที่ 1 การรู้คุณค่า
และหวงแหนทรัพยากร ร้อยละ 76.20 และด้านที่ 2ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนร้อยละ 66.67 ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เนื่องจากนักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตระหนักรับผิดชอบใน
ภาระหน้าที่ของตนเอง ได้คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากากรท ากิจกรรมโดยการผสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับ
ประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเองและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการท างานกลุ่มแบบร่วมมือกัน อีกทั้ง กิจกรรมที่จัด
ขึ้นยังใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของนักเรียนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ Aikenhead, G. (1994)ท่ีกล่าวว่า 
แนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ (STSE) เป็นแนวการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีมุมมองเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม บริบททางสังคมและการเมือง เป็นการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไข
กับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

ข้อแสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนที่น าวิธีสอนตามแนววทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนควรพิจารณาความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา สื่อการเรียน และควรจัดสถานการณ์ที่เปน็ประเด็น
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ปัญหาในสังคมใกล้ตัวนักเรียน หรอืเป็นปัญหาของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสยั ตั้งค าถามและ
ต้องการค้นคว้าหาค าตอบ โดยปฏบิัติการค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง  

2. บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมต้องมีลักษณะเป็นผู้แนะน าเชื่อมโยงความรู้ ให้ก าลังใจในเวลาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือมี
ปัญหาภายในกลุ่มไมส่ามารถแก้ปญัหาได้  

3. ประเด็นปญัหาสถานการณ์ในแบบฝึกการคดิ ควรเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการสอนท่ี
เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

4. ความสามารถในการตดัสินใจ และควรเปรียบเทียบแนวคิดการสอนนี้กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น 
การสอนแบบ BBL การสอนแบบรว่มมือ การสอนแบบระดมสมอง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ด้วยกิจกรรม
บูรณาการผ่านการศึกษาบริบทชุมชนบ้านปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน ซึ่งผู้สอนได้สังเกต วัดและประเมินผลจากการ
ท ากิจกรรม รวมถึงการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ผลการวิจับพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชน
บ้านปากบาง และจากการตรวจสอบผลงาน พบว่าผู้เรียนเข้าใจเรื่องการน าเสนอข้อมูลและสามารถสร้างแผนภูมิ
แท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ส ารวจได้ในชุมชน 

ค าส าคัญ : แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ, บูรณาการ, บริบทชุมชน 

Abstract 

The objectives of this action research to study of the ability of the comparable of the 
comparison bar graph after the integrated study through BanPakbang context studied, Ranot, 
Songkhla. The activities studied via in the class and outside of the class. To study at the 
community, the teacher observed and evaluated through he activities and to present in the 
class. The research found that the student understood the community context of BanPakbang 
and after re-check the result found that the student understood how present and how to create 
the comparison bar graph to compare the data after a research form the community. 

 Keywords : Comparison bar chart, integration, community 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดจาก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
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บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ
ต่างๆ โดยสังคมไทยได้กลายเป็นสังคมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสังคมของข้อมูล ข่าวสารหรือ
สังคมสารสนเทศมากขึ้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณิตศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ 
มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบู รณ์ มีความสมดุลทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544) 

กรมวิชาการ (2545 : 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังนี้ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบครอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิชาคณิตศาสตร์ได้แบ่ง
ออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น แคลคูลัส 
ในสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การก าหนดประเด็น การเขียน
ข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล  การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้
ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ในเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ โดยข้อมูลที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้คือการศึกษาข้อมูลจากบริบทที่อยู่
รอบตัวผู้เรียน 

ในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอ่านและสร้างแผนภูมิแท่ง โดยครูเป็นผู้ก าหนด พบว่า
ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนักเรียน ถ้าครูผู้สอนอาศัย
ข้อมูลที่อยู่รอบตัวนักเรียนเป็นตัวกลางในการเรียนรู้  ท าความเข้าใจ  และสร้างแรงจูงใจในการเรียนเกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเรว็ข้ึน  จดจ าไปได้นาน สิ่งท่ีเป็นนามธรรมที่เข้าใจยากก็สามารถท าให้
เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย  นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย เป็นการลดปัญหาที่เกี่ยวกับ
การเรียนของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอนไปในตัว ผู้สอนจึงใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
บริบทชุมชน บ้านปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากชุมชน
บ้านปากบางเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียน 
การให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ในชุมชนแล้ว ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจในบริบทชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ ฝึกทักษะ
การท างานและสามารถน ากระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผู้สอนจึงใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ให้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดจาก อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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โดยให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปากบาง ศึกษาข้อมูลที่สนใจภายในชุมชนและน าเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบริบทชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่มากยิ่งขึ้นและสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนมาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยกิจกรรม
บูรณาการผ่านการศึกษาบริบทชุมชนบ้านปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดจาก อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
จ านวน 9 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ (2) แบบ
ประเมินความสามารถในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแบบ Rubrics โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการน าเสนอข้อมูล โดยใช้ 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ จ านวน 3 คาบ ดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดประเด็นปัญหาที่จะให้นักเรียนไปส ารวจที่จะให้นักเรียนไปส ารวจ 
ขั้นตอนท่ี 3 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน วางแผนการส ารวจ โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มคิดหัวข้อในการ 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลที่นักเรียนสนใจภายในชุมชน โดยหัวข้อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลที่สามารถสะท้อน
ย้อนกลับเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้ เช่น ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นต้น และสามารถบูรณาการความรู้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มสาระอื่นได้ 

ขั้นตอนท่ี 4 จัดกิจกรรมการการเรียนรู้ผ่านบริบทชุมชน โดยให้ผู้เรียนส ารวจบริบทชุมชนเก็บข้อมูล โดย 
การส ารวจ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามประเด็นและหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนกับภาพเป็นหลักฐาน ดังภาพที่ 
3, 4, 5 และ 6 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ดัง
ภาพที่ 7 และภาพท่ี 8 

ขั้นตอนท่ี 6 ให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลจากการสรา้งแผนภูมแิท่งเปรียบเทียบ น าเสนอภาพประกอบ  และ 
ช่วยกันอภิปรายผลในช้ันเรียน ดังภาพที่ 5, 6, 7 และ 8 
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ภาพที่ 1 : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ ภาพที่ 2 : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน ภาพที่ 4 : ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน 

 

 

ภาพที่ 5 : ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน ภาพที่ 6 : ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน 
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ภาพที่ 7 : กิจกรรมการบรูณาการ ภาพที่ 8 : กิจกรรมการบรูณาการ 

  

ภาพที่ 8 : การน าเสนอข้อมูลและอภิปรายผล ภาพที่ 8 : การน าเสนอข้อมูลและอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยกิจกรรมบูรณา
การ ผ่านการศึกษาบริบทชุมชนบ้านปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจบริบทของชุมชนบ้านปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการตรวจสอบผลงานและการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนพบว่า ผู้เรียนเข้าในเรื่องการน าเสนอข้อมูลและสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนมาสร้าง
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรูเ้รื่องการสร้างแผนภูมแิท่งเปรียบเทียบด้วยกิจกรรมบูรณา
การ ผ่านการศึกษาบริบทชุมชนบา้นปากบาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา สรุปผลได้ดังนี ้

การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลชุมชนบ้านปากบางของนักเรียนท้ังหมด 3 กลุ่ม ท าให้ผู้เรียนทราบบริบทของ 
ชุมชนบ้านปากบางและได้ข้อมูลในประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) การประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ คือประมง  
เกษตรกรรม ค้าขาย ตามล าดับ เนื่องจากบ้านปากบางเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างคลองระโนดกับทะเลสาบสงขลา 
พื้นที่ส่วนใหม่เป็นที่ราบลุ่ม และอยู่ติดทะเลสาบ (2) ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่สะท้อนมากที่สุด คือ 
ปัญหาสุขภาพทางช่องปาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กมีมากเพราะไม่ได้
รับการดูแลช่องปากที่ดีและเหมาะสม (3) ชุมชนบ้านปากบาง ประชาการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยเด็ก เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ มีการแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่มีการคุมก าเนิด ท าให้ประชากรในกลุ่มนี้มีจ านวนมาก (4) 
รายได้ของคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 7,000 บาท/เดือน เนื่องจากอาชีพหลักในชุมชนคือ ประมง 
และเกษตรกรรม รายได้จึงไม่แน่นอน และค่อนข้างน้อย จึงท าให้บางครั้งต้องมีอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป 
กรรมกร เป็นต้น 
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 จากข้อมูลข้างต้นเป็นประเด็นท่ีนักเรียนสนใจและเข้าไปสอบถามข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คนในชุมชน
บ้านปากบาง และได้น าข้อมูลดังกล่าวไปน าเสนอโดยการสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจาก
การตรวจสอบพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบผู้เรียนสามารถน าข้อมูลมาสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง และจากการน าเสนอหน้าช้ัน 
ผู้เรียนสามารถตอบค าถามในประเด็นต่างได้ถูกต้องชัดเจนและน าเสนอข้อมูลได้น่าสนใจ และจากการสังเกตการท า
กิจกรรมของผู้เรียนในการสร้างช้ินงาน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน  สามารถสะท้อนความรู้และ
บูรณาการความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่น ๆได้เป็นอย่างดี ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา เป็นต้น 
นอกจากน้ีผู้สอนได้บูรณาการสอนกับวิชาเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายใต้บริบทชุมชน ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนท่ีตั้งใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีพฤติกรรมการท างานด้วยความเต็ม
ใจ ยิ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความกระตือรือร้นในการเรียนและท ากิจกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ก็ยิ่งท าให้สนุก
กับการท ากิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าในเนื้อหานั้นอย่างแท้จริง แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสร รค์ 
มองเห็นปัญหาศึกษาและพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ปะตังถาโต 
(2543 :22) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต(สังคมศึกษา) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา
สารจอดเก่า สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยในครั้งน้ีท าให้ได้รูปแบบการสอนกลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต(สังคมศึกษา) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขึ้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้น
น าเสนอ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียน ร่วมกันเสนอปัญหาโดยวิธีการต่าง ๆ กระตุ้น ความสนใจเพื่อน าไปสู่การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (2) ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียน ร่วมกันก าหนดปัญหากิจกรรม วัตถุประสงค์
ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ข้ันวางแผน เป็นข้ันท่ีครูและนักเรียนร่วมวางแผนในเรื่องของการจัดเตรียมค าถาม 
ปัญหา เตรียมอุปกรณ์ วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค (4) ขั้นด าเนินงาน เป็นขั้นของการออกปฏิบัติงาน
ตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้ (5) ขั้นประเมินผลเป็นขั้นท่ีสรุปจากการปฏิบัติงาน และการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่นักเรียนได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนกลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต(สังคมศึกษา) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
ร้อยละ 75 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากร ในท้องถิ่นจากการศึกษาผลงานวิจัยที่น าเสนอภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วสรุปผลสอดคล้องกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ ท่ีส าคัญยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตนเอง 
ครูผูส้อนควรน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ 

ที่มีความยากขึ้น หรือหน่วยการเรยีนรู้ที่เป็นนามธรรมเพื่อให้เห็นเปน็รูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรบูรณาการ
ความรู้เข้ากับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนไดม้ีทักษะการใช้ภาษาที่หลากหลายมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักเรียน 
ในการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ควรมีการคละกัน คือ มีนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียว 
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กันเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ไปด้วยกันและเป็นการลดปัญหาความแตกต่างระหว่างนักเรียน
ในห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชั้นเรียน 
 การจัดการกิจกรรมในส่วนของห้องเรียนการพัฒนาผู้เรียนควรใช้กิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยเช่น การใช้
เกมการแข่งขันในการเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศในการแข่งขั้น ความผ่อนคลาย ให้เกิดขึ้นภายในช้ันเรียน การ
รวมกลุ่มแก้ปัญหา เพื่อให้มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้เรียน การใช้
ค าถามกระตุ้นคิดคิด เพื่อสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น เปิด
โอกาสให้นักเรียนถามค าถามและแสดงความสามารถหน้าช้ันเรียน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชน 
 การศึกษาความรู้ภายใต้บริบทชุมชน ควรน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับให้กับชุนชนได้
ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการท ากิจกรรมที่บริการความรู้แก่ชุมชน โดยน าเสนอข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์มุ่งเน้นให้
นักเรียนศึกษาข้อมูลในชุมชนศึกษาปัญหาภายในชุมชนโดยน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้
เห็นถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวและสามารถน าไปแก้หาในชีวิตประจ าวันได้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย การผลติปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน    
มีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุธรรมชาติ  2) เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนวัดท่าควาย  3) เพื่อสร้างความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารพิษและความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย  กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านชุมชนวัดท่าควาย ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 16 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดท่าควาย อ.เขาชัยสน จ.
พัทลุง ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดิน  สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้ ชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
พัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน   ชาวชุมชนวัดท่าควายให้ความใส่ใจต่อการ
ปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ในชุมชนมีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและแปลงปลูกผักอินทรีย์ คน ในชุมชนไม่ใช้
สารเคมี ในการปลูกพืชผัก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช นักเรียนมีความตระหนักต่อการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน,เกษตรอินทรีย ์

Abstract 

 Research studies about production of earthworm compost for a development of 
sustainable organic farming systems to the community. There are three main purposes. 1)  
To study the production of vermicompost from natural materials. 2) To develop the creation 
of organic agriculture networks in schools and communities located in Watthakwai. 3) To 
create awareness of consumption of non-toxic agricultural products and awareness of 
environmental conservation to students and villagers in the community. The sample group is 
the villagers of  
Watthakhwai Community, Khok Muang Subdistrict, Khaochaison District. Phatthalung Province, 
a total of 16 people, which were derived from a random as same as students at lower 
secondary school, Watthakhwai School, Khaochaison District, Phatthalung Province, academic  
 

1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนวัดท่าควาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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year 2018, 16 People using the action research model research tools are interviews and 
questionnaires. The research found that Students have knowledge and understanding in 
producing wireworm compost. They can be broadcast and publicized to those interested 
Villagers in the community of Watthakwai. People in the community pay attention to the 
planting of non-toxic crops. In the community, there are plots of organic vegetables and 
organic vegetable plots. People in the community do not use chemicals in growing 
vegetables with products that replace pesticides. Moreover, students are aware of 
consumption, organic produce, non-toxic, and environmental conservation are at a high level 
Keywords : earthworm compost , Organic farming 

บทน า 

การเกษตรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบสินค้าแปร
รูปซึ่งมีมูลค่าเพิ่มน้อย  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเสื่อมโทรมอย่างมาก อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงและเกือบ
ถึงขั้นวิกฤติ  เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายเพื่อเพ่ิมปริมาณของผลผลิตให้ทันต่อความต้องการ
ของตลาด มีการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้เกิดการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมทั้งอากาศ น้ าและดิน สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในภาค
การเกษตรนั้นท าให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าเกษตร ดินที่
เสื่อมสภาพไปแล้วนั้นยากที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ
ประชาชนกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง มีทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ระบบเกษตรอินทรีย์จะ
ประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบและด าเนินการ โดยให้ความส าคัญต่อกิ จกรรม แต่ละชนิดอย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตหนึ่งมาใช้ประโยชน์กับการผลิต
อีกชนิดหนึ่ง การใช้รูปแบบเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย อีกท้ัง
ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลที่ดีต่อ
สุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  การเกษตรในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ส าคัญต่อการเร่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ทันต่อความต้องการของตลาดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้สารต่างๆ มากระตุ้นให้พืชสามารถสร้าง
ผลผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่างหนึ่งที่เกษตรกรท าคือการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมี แต่ยิ่งใช้
ปุ๋ยเคมีมากดินก็ยิ่งเสื่อมสภาพ ยิ่งดินเสื่อมสภาพเกษตรกรก็ยิ่งใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น นี่คือวัฏจักรของการเกษตรใน
ประเทศไทยปัจจุบัน ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาดินให้กลับมามีสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช 
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่ตกค้างในดินจะ
ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากพืช แกลบ  ขี้เลื่อย ปุ๋ยจากพืชหลังการเก็บเกี่ยว เศษใบไม้ 
เป็นต้น (เชษฐา จงกนกพล, 2557 ) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีกลุม่ผูบ้ริโภค และกลุ่มเกษตรกรรายย่อย จ านวนหนึ่ง ท่ีให้ความใส่ใจต่อ
สขุภาพมากข้ึน มีความรูเ้กี่ยวกับสารเคมีอันตรายมากขึ้น เห็นความส าคัญของการบริโภคและสุขภาพท่ีแข็งแรงมาก
ขึ้น จึงหันมาใส่ใจกับการเพาะปลกูพืชกินเองในครัวเรือน หรือหันมาบริโภคพืชผัก สัตว์ ท่ีปลอดสารพษิมากข้ึน  
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต ชาวบ้านยังใช้วิธีการปลูกพืชผัก ในพื้นที่บ้าน ตามรั้วบ้าน 
หรือท่ีดินแปลงเกษตรของตนเอง ไว้บริโภคในครัวเรือน (กนกพร รัตนสุธีระกลุ,2551) 

ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจงึได้เล็งเห็นว่า หากเราสามารถเปดิพื้นท่ีตลาดในโรงเรยีน โดยเป็นการ
จัดท าเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรยี์ ในโรงเรียน ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการศึกษาเรียนรูร้่วมกับชุมชน และเรยีนรู้
การจัดท าตลาดเกษตรอินทรีย์ ท่ีจะเป็นการบรูณาการการเรยีนรู้ ส าหรับนักเรยีน และเป็นทางออกในการช่วยเป็น
แหล่งตลาด จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยมีกลุ่มลูกค้าคือ ผู้ปกครองนักเรียน ครู และชาวบ้าน
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ในชุมชนวัดท่าควาย พัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรยี์เพื่อความยั่งยืนสู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ของระบบการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตาม และเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
เกษตรกร  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาวิจัย การผลติปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน            
มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1) เพื่อศึกษาการผลติปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุธรรมชาติ  

2) เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนวัดท่าควาย   
3) เพือ่สร้างความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและความตระหนักต่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวดัท่าควาย   
อ าเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2  ปีการศึกษา  2561 
จ านวน 16 คน และชาวบ้านชุมชนวัดท่าควาย  ต าบลโคกม่วง  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรยีนวัดท่าควาย  อ าเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2  ปีการศึกษา  2561 จ านวน 16  คน  ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง  และชาวบ้านชุมชนวัดท่าควาย  ต าบลโคกม่วง  อ าเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง  จ านวน 16 คน  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประวัตขิองชุมชน ด าเนินการส ารวจบริบทของชุมชน สภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ ปญัหาของชุมชนในด้านการเกษตร ส ารวจข้อมูลการท าการเกษตรภายในชุมชน การใช้ประโยชน์
จากพืช สัตว์ ในท้องถิ่น 
 2. ส ารวจทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชน  ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เพื่อน ามาเพิ่มมลูค่าผลผลติทาง
การเกษตรโดยการน ามาผลิตปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนดินจากวสัดุธรรมชาติ 
 3. ผู้วิจัยศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ต ารา แนวคดิ ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลติปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนดิน 
 4. ผู้วิจัยบูรณาการการเรียนรูเ้กี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดนิให้กับนักเรียนในกิจกรรมลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู ้
 5. ด าเนินการจดัท าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน  โดยมสีมาชิกเครือข่าย คือ  ชาวบ้านในชุมชน 
วัดท่าควาย   
 6. จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกเครือข่าย  ในการผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน  โดยมีนักเรียนเป็นผู้
เผยแพรค่วามรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย 
 7. ด าเนินการจดัท าเกษตรอินทรียใ์นโรงเรียนและชุมชน  โดยการน าปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินไปใช้กับ
ผลผลติทางการเกษตรในโรงเรียนและชุมชน  จัดท าเกษตรแบบปลอดสารพิษ  และสร้างความตระหนักต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
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 8. จัดท าตลาดเกษตรอินทรีย์  โดยด าเนินการเปิดตลาดในทุกวันอังคารของสัปดาห์  ให้นักเรียนและ
ชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย  จัดจ าหน่ายสินค้าให้กับครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไป  ที่สนใจพืชผัก
และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

 9. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากครู  นักเรยีน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไป  ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์  และการใช้แบบสอบถาม 

 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้เก็บรวบรวมภาพเป็นหลักฐานดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดนิ 
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ภาพการน าปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินไปใช้กับผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับชาวบ้านในชมุชนวัดท่าควาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการน าผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษมาจ าหน่ายในตลาดเกษตรอินทรีย ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  จ าแนกลักษณะการใช้เป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย ได้แก่ กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และ

กระบวนการพัฒนาตลาดในโรงเรยีน ประกอบด้วย การวางแผนการปฏิบัติงาน การประชุมกลุ่มย่อย การอบรม
ชาวบ้านสมาชิกเครือข่าย การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ของนกัเรียนร่วมกับชุมชน 

2. แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานตลาดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. แบบสอบถามวัดความตระหนักต่อ การบริโภคผลผลติเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ แผนการด าเนิน กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ และ กระบวนการพัฒนาตลาด
ในโรงเรียน จากการประชุมกลุม่ยอ่ยกับชุมชน ผู้น าชุมชน                                         

2. วิเคราะห์ข้อมลู บริบทของชุมชน จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนัก ต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครอืข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์ และนักเรียน 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย การผลติปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน 

ผลการวิจัยพบว่า  

1.นักเรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน  สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่แกผู่ท้ี่
สนใจได้ สังเกตจากการด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน  มีการวางแผนและปฏิบตัิงานตามกระบวนการผลิต
ได้ถูกต้อง  สามารถอธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดินได้อย่างถูกต้องชัดเจน และปฏิบัตเิป็นตัวอย่างให้
ชาวบ้านและผู้ทีส่นใจได ้

2.ชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรยีน
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน  จ านวน 16 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และ เพศชาย 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ รับ
ค้าขาย  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

3.ชาวชุมชนวัดท่าควายให้ความใสใ่จต่อการปลูกพืชแบบปลอดสารพษิ ชุมชนมีแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษและแปลงปลูกผักอินทรยี์ คนในชุมชนไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืชผัก ชาวบ้านชุมชนวัดท่าควายและ
นักเรียนมีความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มาก 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน  

สรุปผลว่า 
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1. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลติปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  เกิดการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง
และได้ลงมือท า สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่แกผู่้ที่สนใจได้  

2. ชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรยีนเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน   สามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับชุมชน โดยชุมชนสามารถน าแนวทางไปใช้บริหารจัดการตอ่ภายใน
ชุมชนของตนเองได้ 

3. นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควายมีความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอด
สารพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้ความใส่ใจต่อการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ในชุมชนมีแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษและแปลงปลูกผักอินทรยี ์

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์การด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืนสู่ชุมชน  พบว่า นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและได้ลงมือท า   สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้   โดยการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จะ
เป็นการลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย วัสดุที่ ใช้สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลที่ดีต่อ
สุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐา จงกนกพล (2557) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินการตลาดเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน จากการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนวัดท่าควาย พบว่า ปัจจัยความส าเร็จที่ชาวบ้านให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง 
ลูกค้าท่ีมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโรงเรียน สมาชิกเครือข่ายในชุมชน ที่อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกกาญจน์ บุญประคม. (2557) 
 จากผลการวิเคราะหค์วามตระความตระหนักต่อการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรยีนและชาวบ้านในชุมชนวัดท่าควาย พบว่า  นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน         
พยายามท าให้ผลิตผลทางการเกษตรของตนเองปลอดสารพิษให้มากที่สุด มีการน าเอาปุ๋ยหมักมลูไส้เดอืนดินมาใช้
ทดแทนสารเคมี พยายามจัดการระบบแปลงเกษตรของตนเองด้วยภมูิปัญญาและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกพร รัตนสุธีระกลุ (2551) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าเป็นเครือข่ายและโครงการวิจัยในระยะเวลาที่ยาวนาน มากข้ึนเพื่อศึกษาการพัฒนาการของ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์

2. ควรน ากิจกรรมการสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรยี์ ไปใช้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาความตระหนักต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษ และพัฒนาความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใหม้ากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและ
เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนก าแพงวิทยา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การวาดภาพสื่อความหมายและเรือ่งราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากก ารสังเกต
พฤติกรรมพบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน ขาดแรงบันดาลใจ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ทดลองในงานวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 จ านวน 20  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสตูลและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ 
แบบ ก. ของ ทอร์แรนท์ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่ามากท่ีสุด ค่าน้อยที่สุด ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ การ
ทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนเท่ากับ 22.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.62 คะแนน ขณะที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 32.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.98 คะแนน และผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลั ง การจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสตูล พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ , การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว , จังหวัดสตูล , ข้อมูลท้องถิ่น 
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Abstract 

This research aims to study the effects of learning management on drawing, meaning 
and story using local information in Satun Province. That effects to the creative thinking and 
compare the result, pre-test and post-test of creativity on drawing, meaning and using the local 
story in Satun. For the students, Mattayom 2, 2 nd semester,2018 at Kampang Wittya School.  
From observing the behavior, it was found that some students still lack creativity in the design 
of the work. This is a participatory action research in the classroom, that experiment the pre-test 
and post-test for one group student. The samples were 20 students,Mattayom 2/2. Research 
study was conducted in the second semester of the academic year 2018. Research tools include 
learning management plans, drawing, meaning and stories using local information in Satun and 
the creative tests. By using a picture of Torant's model. This research data analysis Use the 
software package to process data Statistics used in data analysis are as follows: Data were 
analyzed using descriptive statistics including the highest values, the smallest values, range 
values, mean values, standard deviations, skewness values and kinship values. Analyze data with 
reference summary statistics, two-group populations that are not independent from each other, 
which can be summarized as follows: Students who have been learning about drawing, meaning 
and have stories using local information in Satun With the mean score of the test before the 
class is 22.60 points and the standard deviation is 4.62 points while the average score of the 
post-test is 32.60 points and the standard deviation is 2.98 points. The comparison of the mean 
score Creative thinking of the students before and after learning management, drawing, meaning 
and story using the local information in Satun Province showed that students had higher 
creative scores after studying at statistical significance of .05 
Keywords : Creativity ,  Drawing,meaning and story , Satun province , Local information 
 

บทน า 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์และมีความส าคัญอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ ในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแปลกใหม่ สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนในชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้มากเท่านั้น สังคมปัจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ย่อมเป็นที่ต้องการของ
สังคมเพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาขั้นสูงและสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคม 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา พบว่า 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์น้อยมาก ไม่มีความกล้าแสดงออกในการท างานโดยเฉพาะงานศิลปะ เพราะขาดความ
เช่ือมั่นในตนเอง ไม่มีแนวคิดแปลกใหม่และไม่เกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเวลาสร้างสรรค์ผลงาน 
นักเรียนบางคนแสดงอาการไม่เกิดความสนุกในการเรียน จึงท าให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ 
ชอบลอกเลียนแบบ ส่งผลให้ไม่อยากท างานศิลปะ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากสาเหตุของการเรียนการ
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สอนแบบไม่เปิดโอกาสให้นักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ท าให้ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง จึงส่งผลในนักเรียนไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและมี
เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลเรื่อง ฟอสซิล สถานที่ท่องเที่ยว 
เพราะ เป็นเรื่องราวและพื้นที่ในจังหวัดสตูล สามารถหาข้อมูลได้ง่ายและนักเรียนมีความเข้าใจในท้องถิ่นตนเองอยู่
แล้ว จังหวัดสตูลเป็นอุทยานแห่งชาติธรณีโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ถ้ า น้ าตก และทะเล ในแต่ละ
พื้นที่ก็มีฟอสซิลที่น่าศึกษา ค้นหาข้อมูล  การวาดภาพแบบมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นการเน้นการเรียนรู้
แบบลงมือกระท า คือลงไปศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น จากนั้นน ามาออกแบบเป็นผลงานศิลปะของตนเอง  ท าให้เกิด
การแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้นและเป็นการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการที่เด็กปฏิบัติและมีปฏิกิริยากับบุคคล ความคิด 
และเหตุผล เป็นการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุการกระท า การเลือก การใช้ภาษาของเด็ก
และการสนับสนุนของผู้ใหญ่ ไม่มีใครที่จะมีประสบการณ์แทนเด็กหรือสร้างความรู้ให้เด็กได้ เด็กต้องกระท าและ
สร้างความคิดของตนเองขึ้นมาจากกิจกรรมที่ริเริ่มด้วยตนเอง ได้แก่ การเคลื่อนไหว การฟัง การค้นหา การรู้สึก 
การกระท า เป็นต้น 
 การวาดภาพสื่อความหมายและมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นเนื้อหาที่เน้นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นการวาดภาพแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ โดยการริเริ่มศึกษาข้อมูลของเรื่องนั้นๆก่อน 
แล้วน าข้อมูลเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบรูปภาพของตน ตลอดจนการสร้างสรรค์ของมาเป็นผลงานของ
ตนเอง เพื่อเผยแพร่ต่อไป ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ ได้สรุปว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่ผิดแปลกไป
จากคนอ่ืน มีผลงานท่ีไม่ซ้ าแบบใคร ทอแรนซ์ได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ของ 
ทอร์แรนท์ ซึ่งได้พัฒนาไว้แล้วมาใช้ในการวิจัย แบบทดสอบดังกล่าวเป็นลักษณะการทดสอบแบบกิจกรรม 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ชุด คือ การวาดภาพ  การต่อเติมภาพและการใช้เส้น ใช้เกณฑ์การวัดความคิด
สร้างสรรค์ 3 ด้านด้วยกัน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นการศึกษาข้อมูลในท้องถิ่นแล้วน ามาถ่ายทอดเป็น
ภาพวาดโดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ของ ทอร์แรนท์ และงานวิจัยของอารี 
พันธ์มณี (2557) ได้สรุปว่า กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ 
และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมศิลปะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้
นักเรียนแสดงออกอย่างผู้ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ การท างานด้วยตนเอง
และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งความคิดและการท างาน ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลจึงสามารถท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มี
ความคิดแปลกใหม่ มีจินตนาการ รู้จักการวางแผนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 
 จากแนวคิดที่ผ่านมาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและ
เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาผลการน าวิธีการจัดการเรียนรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
ด้านความคิดการใช้จินตนาการ กล้าคิด กล้าแสดงออก อันน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลมีผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ค าถามวิจัย 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์นักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 
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 2. หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัด
สตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา นักเรียนจะมี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
การวาดภาพสื่อความหมายและเรือ่งราว
โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตลู 

ความคิดสร้างสรรค ์
  - ความคิดคล่องแคล่ว 
  - ความคิดริเริม่ 
  - ความคิดละเอยีดลออ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ผู้วิจัย
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา 
 

สมมติฐาน 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา  
นักเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา 
ด าเนินการวิจัยในรูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง ตัวแปรส าคัญในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่ น และตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า การคิด การแสดงออก พัฒนาการของนักเรียนและการแก้ปัญหาอย่าง
กระตือรือร้น ส าหรับตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีของ ทอร์แรนซ์ (Torrance) ซึ่ง
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และ 
ความคิดละเอียดลออ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตน โดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติ (1) ศึกษาข้อมูลที่
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สนใจ (2) สร้างกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน (3) ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดท าให้นักเรียนได้ตัดสินใจท าทุกอย่างด้วยตนเองและรู้จักการแก้ปัญหาโดยใช้แหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล   
 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดได้หลายทิศทาง คิดแบบอเนกนัย 
คิดจินตนาการและคิดอย่างมีอิสระ อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่เป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งนักเรียนจะแสดงความสามารถ
โดยการตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความคิดคล่องแคล่ว (2) ความคิดริเริ่ม (3) 
ความคิดละเอียดลออ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดได้มาก รวดเร็วและถูกต้องในเวลา
ที่ก าหนด 
 ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิด
ของคนอ่ืน ไม่ซ้ ากับคนส่วนใหญ่และมีคุณค่า 
 ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นข้ันตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพพจน์
ได้ชัดเจน ความคิดละเอียดลออ จัดเป็นรายละเอียดที่น ามาตกแต่งจะขยายความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ 

1.1 ผลการวิจัยจะท าให้ได้องค์ความรู้ในเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงพัฒนาการด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนจากการสอน การวาดภาพสื่อความหมายและมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดมาใช้ 

2. ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
2.1 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ครูสอนศิลปะสามารถน าไป

พัฒนาและแก้ปัญหาของนักเรียน 
2.2 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นมาเป็นรูปแบบและตัวอย่าง ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาด

ภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ผู้สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป  

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงวิทยาเป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ออกแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน ในการด าเนินการวิจัยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนวิจัย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
แบบแผนวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองออกแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน 
(One-Group Pretest-Posttest Design) ดังแผนภาพ  
 

O1  X  O2 

 
โดยก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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O1 หมายถึง การวัดผลก่อนเรียน 
X  หมายถึง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
O2 หมายถึง การวัดผลหลังเรยีน 
 
 
 

ประชากรและตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงูจังหวัด
สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ห้อง รวม 352 คน  
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์กับผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้
นักเรียนเป็นตัวอย่างในการวิจัย โดยครูเลือกตัวอย่างนักเรียนขึ้นมา 1 ห้องด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันศึกษาศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 20 คน เป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม
แล้วพบว่ายังขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่าห้องอื่น ยังสร้างสรรค์งานลอกเลียนแบบ
เพื่อนและครู ควรได้รับการพัฒนาต่อไป 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล  (2) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดค่าตัวแปรตาม ได้แก่ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ของ ทอร์แรนท์   ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยตามล าดับต่อไปนี้  
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
     คณะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ทดลอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
     1.1 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกิจกรรม  
     1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล  มีขั้นตอน 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลเรื่องไหนเรื่องหนึ่งที่สนใจในท้องถิ่น 2. เมื่อได้หัวข้อที่สนใจให้
ออกแบบกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกท า 3. ออกแบบเป็นรูปภาพตามกรอบแนวคิด 4.เมื่อได้ที่ต้องการแล้ว
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ 4.น าเสนอเผยแพร่ผลงานของตนเอง 
     1.3 ในการตรวจสอบคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและ
เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะ
ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า กิจกรรมการวาดภาพแบบมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น ท่ีสร้างขึ้นสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ของโรงเรียน สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดตัวแปรตาม 
    ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้วัดตัวแปรตามคณะผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ 
แบบ ก. ของ ทอร์แรนท์ ซึ่งได้พัฒนาไว้แล้วมาใช้ในการวิจัย แบบทดสอบดังกล่าวเป็นลักษณะการทดสอบแบบ
กิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ชุด คือ (1) การวาดภาพ  (2) ต่อเติมภาพ (3) การใช้เส้น ใช้เกณฑ์การวัด
ความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านด้วยกัน คือ (1) ความคิดคล่องแคล่ว (2) ความคิดริเริ่ม (3) ความคิดละเอียดลออ โดย
รายละเอียดของเกณฑ์การวัดความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
     2.1 ความคิดคล่องแคล่ว การให้คะแนนความคิดคล่องแคล่วจะตรวจ คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คือ 
คะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชัดเจน สื่อความหมายได้ ความคิดคล่องแคล่วสูงสุดเท่ากับ 10 คะแนน กิจกรรมที่ 3 
ความคิดคล่องแคล่วสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ฉะนั้น คะแนนคิดคล่องแคล่ว คะแนนรวมได้จากคะแนนกิจกรรมที่ 1 
และ กิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 15 คะแนน 
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    2.2 ความคิดริเริ่ม การให้คะแนนความคิดริเริ่มจะตรวจทั้ง 3 กิจกรรม คะแนนความคิดริเริ่มขึ้นอยู่กับ
ความถี่ทางสถิติของภาพที่แตกต่างไปจากธรรมดา ในการให้คะแนนความคิดริเริ่มจะดูที่ภาพเป็นหลัก ไม่ใช่ดูช่ือที่
ก ากับไว้ ส าหรับภาพที่ซ้ ากันมากจะได้คะแนน 0 คะแนน ส่วนภาพที่แตกต่างกันจะให้ความคะแนนภาพละ 1 
คะแนน ฉะนั้น คะแนนคิดริเริ่มได้จากคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม เท่ากับ 16 คะแนน 
    2.3 ความคิดละเอียดลออ การให้คะแนนความละเอียดลออจะตรวจทั้งสามกิจกรรม แต่ละภาพให้   
คะแนนต่ าสุด 1 คะแนน ภาพที่มีรายละเอียดแต่ละส่วนให้คะแนนส่วนละ 1 คะแนน ไม่ว่าจะต่อเติมในตัวสิ่งเร้า 
หรือส่วนที่ว่างรอบๆ สิ่งที่ก าหนดให้ ส่วนละเอียดลออ 0 - 5 แห่ง = 1 คะแนน  6 -12 แห่ง = 2 คะแนน 13 -19 
แห่ง = 3 คะแนน ฉะนั้น คะแนนความเอียดลออได้จากคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม โดยเฉลี่ยคะแนนของส่วน
ละเอียดนี้จะเป็น 9 คะแนน  
 รวมคะแนนทั้ง 3 ด้าน ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ เป็น 40 คะแนน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยกิจกรรม
การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 
2/2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. การด าเนินการก่อนการทดลอง 
     1.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้

นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พร้อมได้สัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาและครูรายวิชาอื่นๆเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่สอนรายวิชาศิลปะ เพื่อน ามา
วิเคราะห์และพัฒนาหัวข้อวิจัย 

     1.2 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมแผนการสอน เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูล
ในท้องถิ่นจังหวัดสตูลและช้ินงานในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การด าเนินการทดลอง 
      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1. ครูแนะน าวิธีการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน โดยช้ีแจงให้นักเรียนเห็น

ภาพโดยรวมของรายวิชา  
  2. ครูอภิปรายทบทวนความรู้พื้นฐานเดิมทางศิลปะและให้นักเรียนสังเกตธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วตอบว่าสังเกตเห็นอะไรบ้าง ในชุมชนของตนเองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยถาม -ตอบเป็น
ภาษาอังกฤษ  (เช่น sea , cave, waterfall , island) เป็นต้น 

  3. ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ครูสุ่มตัวแทนให้ออกมาบอกเหตุผล  อธิบายและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนการวาดภาพสื่อความหมายและมีเรื่องราว 

 ขั้นสอน  
  1. ครูอภิปรายการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างและให้

ดVูDOเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลที่เป็นอุทยานแห่งชาติธรณีโลก 
  2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว

ที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนตนเอง 
  3. ครูสาธิตขั้นตอนและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยสื่อความความหมาย

เรื่องราววิถีชีวิตในชุมชน   
  4. ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายตามวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง ให้ใช้เทคนิคตาม

ความถนัดของตนเอง โดยการน าเรื่องเด่นๆที่เคยเห็นและรู้จักมาวาด 
  5. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง พร้อมอธิบาย ช่ือภาพ 

แนวความคิดที่วาดและเทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ให้เพื่อนฟังเพื่อแลกเปลี่ยน 
 ขั้นสรุป 
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 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป เรื่อง ข้ันตอนและเทคนิคการวาดสื่อความหมายและ
เรื่องราว มีความส าคัญต่อการการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยครูให้ความรู้เสริมในส่วนท่ีนักเรียนไม่เข้าใจหรือ
สรุปไม่ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ เสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ ธรรมชาติในท้องถิ่น ดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีมีในท้องถิ่นให้อยู่กับเราไปนานๆ สร้างจิตส านึกเวลาไปเที่ยวไม่ควรทิ้งขยะให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น 

3. การด าเนินการหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา และหากพบว่าข้อมูลไม่

ครบถ้วนได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักเรียนเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครัง้นี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 
 2 .วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็น
อิสระจากกัน  

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและ
เรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนก าแพงวิทยา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยาในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงสรุปอ้างอิง 
ผู้วิจัยได้จ าแนกน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน 

ตอนที่ 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน (n)  ค่าน้อยที่สุด (Min)  ค่ามากที่สุด (Max)  ค่าพิสัย (Range)  ค่าเฉลี่ย 
(M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 
3.1 
 

ตารางที่ 3.1  ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. Sk Ku 
ก่อนเรียน 20 15 30 15 22.60 4.62 -.17 -1.03 
หลังเรียน 20 27 39 12 32.60 2.98 .34 -.09 

ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3.1 พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อน
เรียน มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 15 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 30 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
22.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.62 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คะแนนความคิด
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สร้างสรรค์หลังเรียน พบว่า มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 27 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 39 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 12 
คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.98 คะแนน โดยคะแนนมีการแจกแจง
ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ  
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน 
   การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.2 
 
 
ตารางที่ 3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว

โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คะแนน n Mean S.D.      
Paired Differences 

t df Sig. 
Mean S.D. 

  ก่อนเรียน 20 22.60 4.62 -10.00 3.06   -14.61 19 0.00 
  หลังเรียน 20 32.60 2.98 

     การวิเคราะห์ในตารางที่ 3.2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 22.60 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.62 คะแนน ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.98 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและ   
หลังเรียน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน ได้ดังนี้ 
 

  
แผนภาพที่ 3.1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังของนักเรียน 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยามี
วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลใน
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพง
วิทยา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

 22.60 

     32.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลการเปรียบเทียบ 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
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เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-
Group Pretest-Posttest Design) โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้การวาดภาพแบบมีเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น และ(2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ของ ทอร์แรนท์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการทดสอบทีแบบประชากร
สองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 22.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.62 
คะแนน ขณะที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 32.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.98 คะแนน  
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความคดิสรา้งสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้การ
วาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรือ่งราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวดั
สตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนก าแพงวิทยา                
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลใน
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพง
วิทยา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มี ผลต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี   ที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบ พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.60 
คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.60 คะแนน ซึ่งคะแนนหลังการจัดการเรียนรูก้ารวาดภาพสือ่ความหมาย
และเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยความสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ ว่าหลังการจัดการเรียนรู้ การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล
นักเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน หลังเรียนนักเรียนมีความกล้าคิด กล้าจินตนาการ และลงมือ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นสมมติฐานวิจัยที่ก าหนดขึ้นจึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการ
วิจัย 
 ผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น
จังหวัดสตูลส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยานั้น มีความ
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาผลการวิจัยที่พบว่า ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้นั้น เช่ือมโยงกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance) ( ทวีศักดิ์ แก้วทอน, 2546:22-24 ) เป็น  
ผู้ที่มีช่ือเสียงโด่งดังท่านหนึ่งทางด้านความคิดสรา้งสรรค์ ได้สร้างทฤษฎีและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กัน
ในหลายประเทศทั่วโลก เขากล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึกหรือการ
เห็นปัญหาการรวบรวมความคิดเพื่อตั้งเป็นข้อสมมติฐาน การทดสอบและดัดแปลงสมมติฐานตลอดจนวิธีการ
เผยแพร่ผลสรุปท่ีได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั้นเอง และทอร์แรนซ์เรียก
กระบวนการนี้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจาก มีหลักการส าคัญ คือ มุ่งให้นักเรียน พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของตน โดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติ ทบทวน ท าให้นักเรียนได้ตัดสินใจท าสิ่งต่างๆด้วย
ตนเอง นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มค้นหาความรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การใช้สื่อ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหายกตัวอย่าง อีกทั้งครูต้องรับฟังความคิดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน เป็นการฝึกให้รู้จักการท างานและเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารี พันธ์มณี (2557) สรุปว่า กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมศิลปะเป็นการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้นักเรียนแสดงออกอย่างผู้ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิด
จินตนาการ การท างานด้วยตนเองและฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ท้ังความคิดและการท างาน ซึ่งกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลจึงท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน มีความคิดแปลกใหม่ มีจินตนาการ รู้จักการวางแผนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงท าให้เกิด
ความสนุกในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นวิธีที่
เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองเป็นส่วนใหญ่ เกิดทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถค้นหาความรู้
ใหม่ด้วยตนเองได้ มีการวางแผนในการท างาน และน าแผนที่วางไว้ไปใช้ในการด าเนินงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการกระท าเป็นรากเหง้าส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์เต็มศักยภาพและการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าจะเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิผลที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่ให้โอกาสพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตลู เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียน
ได้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดย
ใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช่วยพัฒนาให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ผู้สนใจสามารถน าวิธีการจัดการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมาย
และเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ การจัดกิจกรรม
โดยให้นักเรียนวางแผนท ากิจกรรมด้วยตนเองและสรุปความรู้จากการท ากิจกรรม 
     1.2 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัด
สตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงวิทยา ช่วยให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครูจะต้องค านึงถึงนักเรียน ควรจัดให้มีกิจกรรมหลาย
ประเภทเหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกด้วยตนเอง 
เพื่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว
โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลโดยเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาทดลองให้มากขึ้นและควรศึกษากับตัวอย่างใน
ระดับอื่นๆ เช่น ระดับมัธยมปลาย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนระหว่างระดับชั้นของผู้เรียน 
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    2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่น าแกนการจัดการเรียนรู้
การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลมาเป็นหลักพื้นฐานในการจัดกิจกรรม 
เช่น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการให้เด็กฟังนิทาน การตั้งค าถามให้เด็กคิดหาค าตอบ ให้เด็กท ากิจกรรม
ศิลปะ การจัดกิจกรรมแบบโครงการ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ใชแ้หล่ง
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านตะโละใส จ านวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่า X   S.D. และ t-test ผลการวิจัย พบว่า ทักษะ
ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคญั : ทักษะการอ่านอย่างมวีิจารณญาณ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  

Abstract 
The objectives of this research were to compare the critical reading skill of 

Prathomsuksa 5 students before and after implementation of Tourist Attraction-Based Learning 
approach. The sample consisted of 25 students from Prathomsuksa 5 Talohsai School,second 
semester, academic year 2018. The research was implemented by using an Action Research. 
There were 2 kinds of instrument : 1)The instrument using for collecting data, consisted of the 
Knowledge Management Plan, the exercise and Student’s Learning Behavioral Observation From, 
and 2)  The instrument using for reflecting research findings, a test to measure learning 
achievement. The statistic using in this study included the Mean,standard deviation of items and 
dependent t-test.The research findings were as follows: The average scores of learning 
achievement with the critical reading competency learning approach of Prathomsuksa 5 
students in the post-test were significantly higher than pre-test scores at .05 
Keywords : the critical reading skill, Tourist Attraction-Based Learning approach 
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บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การติดตามข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเยาวชนมีการติดต่อสื่อสารและติดตามสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก
และใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมเหล่านี้ ดังนั้น การรับสารมีความส าคัญมาก ถ้ารับสารหรือข้อมูลที่ผิดพลาดหรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อน การส่งสารหรือการใช้สารก็จะมีปัญหาตามมาด้วย ซึ่งทักษะที่จ าเป็นอย่างหนึ่งที่เยาวชนจะต้อง
มีคือ การอ่าน แต่การอ่านอย่างเดียวคงไม่ได้ จะต้องเป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะข่าวหรือสื่อออนไลน์ที่
ได้รับนั้นบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่เป็นความจริงก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นเยาวชนจะต้องได้รับการดูแล
และฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง 

การอ่าน เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการจาก 5 สาระ ได้แก่ 
สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยและ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอ่านเป็นสาระแรกของการเรียนรู้จึงนับได้ว่าเป็นสาระที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการเรียนรู้ทั้งปวง เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดการคิด 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คนที่อ่านเยอะก็จะมี
ความรู้เยอะตามไปด้วย และที่ส าคัญความส าเร็จในการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน 
การอ่านช้า ขาดความเข้าใจในการอ่าน ไม่สามารถจดจ าเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนวิชาต่างๆ ไปด้วย ท า
ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อไป การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น การอ่าน จะช่วยท าให้นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตน
อยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จอีกหลายด้าน  จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐานในระดับช้ัน ป.5-6 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านวรรณคดีหรือการอ่านออกเรื่อง คือผู้เรียนไม่สามารถตอบปัญหาเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์จากเรื่องที่อ่านได้ เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้และขาดทักษะเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากการส ารวจโดยวิธีการสังเกตขณะท ากิจกรรมในช้ันเรียน การพูดคุย
ซักถามนักเรียนและการทดสอบหลังการท ากิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีพอจะตอบได้บ้างประมาณร้อยละ 
20 ซึ่งอาจเกิดจากการเน้นการอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่   

ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านในระดับช้ันประถมศึกษา นอกจาก
ต้องเน้นให้อ่านออกเขียนได้แล้ว ยังต้องฝึกฝนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วย  การอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญ 
ดังที่ ณิชาพัฒน์ ไชยเสนบดินทร์ (2557)  การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของคนทุกวัย ในสภาพสังคม
ปัจจุบันเป็นยุคของระบบข้อมูลข่าวสาร หรือที่ เรียกว่า สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสังคมทีมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูล ข่าวสาร เป็นยุคของสื่อทีแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ เช่น  หนังสือ 
หนงัสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร แผ่นปลิว และโฆษณา ฯลฯ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล ฯลฯ ซึ่งการ
รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เหล่านี้  ต้องอาศัยทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการใช้วิจารณญาณใน การรับสาร ผู้อ่านต้อง
เข้าใจสาร และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนประเมินค่าสิ่งทีอ่านได ้ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนทุกสาขาวิชาต้องใช้
การอ่านในการศึกษาหาความรู้ การอ่านมิใช่อ่านเพื่อรู้เพียงอย่างเดียว ต้องมีวิจารณญาณในการอ่านด้วย เพราะ
การใช้วิจารณญาณ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรื่องอย่างลึกซึ้งในทุกด้านมากกว่าการอ่านเพื่อจดจ าเนื้อเรื่อง 
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ดังนั้นเพื่อพัฒนานักเรียนในเรื่องนี้และครูผู้สอนต้องการฝึกฝนให้นักเรียนอ่านเข้าใจ วิเคราะห์เป็น สรุปความได้ 
และประเมินค่าอย่างมีเหตุผลจึงได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐานมาใช้จัดการ
เรียนการสอนกับนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งเสริมให้ นักเรียนได้ฝึกอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสื่อที่น ามาใช้ในการสอน ให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการวางพื้นฐานไปสู่
แนวทางในการฝึกให้รู้จักวิธีคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรยีนและยังสามารถน าแนวคิด
จากเรื่องที่อ่านมาผสมผสานกับ ประสบการณ์ของผู้เรียนเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ดี 

การจัดการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐานก็เป็นการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง 
ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการสอนได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการอ่าน 
ได้วิเคราะห์และนึกภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสนุกสนานในการอ่าน ซึ่งการน า
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน น่าจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมากยิ่งข้ึน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้นได้อีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าการใช้สิ่งแวดล้อม
รอบตัวหรือสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านตามที่
ครูคาดหวังได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและหลังการการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจยัใช้วิธีการทดสอบก่อนและ
หลังการการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  ดังแผนการทดลอง 

 

เมื่อก าหนดให ้   

หมายถึง   ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน   
  หมายถึง   การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน   
          หมายถึง   ผลการทดสอบหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน   

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล  จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด  52  คน 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านตะโละใส จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
เคร่ืองมือและการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  
1.เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวจิัย ได้แก ่

1.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน   
1.2  แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 4 ชุด  
1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  เป็นการให้คะแนนพฤติกรรมการ  

เรียนของนักเรียนด้วยเกณฑ์ Scoring Rubric ประกอบด้วย 1) รายการการประเมิน  ได้แก่ ความสนใจ การแสดง
ความคิดเห็น การตอบค าถาม การยอมรับฟังคนอ่ืน และการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 2) เกณฑ์การประเมิน 4 
ระดับ ได้แก่ 16-20=ดีมาก  11-15=ด ี 6-10=พอใช้ 1-5=ปรับปรุง 

2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก ่
   2.1  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบ 

อัตนัย  จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมเป็นคะแนนท้ังหมด 20 คะแนน เป็นการให้คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์
โดยเน้นความสามารถด้านการอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาจากการเขียนตอบตรงประเด็น 1 คะแนน ไม่ตรง
ประเด็น 0 คะแนน 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ  

(1) ขั้นวางแผน (2) ข้ันด าเนินการ (3) ขั้นสรุปผล  ดังนี ้

 3.1. ขั้นวางแผน 
  1. ส ารวจ สอบถามปัญหาเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และสรุปปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
หัวข้อวิจัย ซึ่งพบว่านักเรียนขาดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้และเป็นการสอนอ่านเพื่อตอบค าถามวัดความรู้ความ
เข้าใจจากเรื่องที่อ่านเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างน้อย 
  2. ก าหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
  3. ศึกษางานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการท าวิจยั 
โดยก าหนดการสร้าง ดังนี ้

3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยด าเนนิการสร้าง 
แบบทดสอบตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีการสรา้งข้อสอบอัตนัย 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาของการทดสอบ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่ได้จากการ 

สังเคราะห์ 5 ข้อ 1) ระบุใจความส าคัญของสิ่งที่อ่านได้ 2) แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ 3)บอก
จุดมุ่งหมาย 4) คาดคะเนหรือท านายผลที่จะเกิดขึ้นได้ 5 ) ประเมินและตัดสินสิ่งท่ีอ่านได้ 
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3. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรยีน และ 
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนยั จ านวน 20 ข้อ  

4. น าแบบทดสอบหาคา่ IOC 
3.2 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 4 ชุด ประกอบไปด้วย 1) ความรู้พื้นฐาน

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 2) ชุมชนของฉัน 3)แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณสีตลู และ 4) เสน่ห์
อุทยานธรณสีตลู 

 4. ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 3.2. ขั้นด าเนินการ 
  1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน 

 2. จัดการเรียนการสอนเรื่อง ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การจัดการเรียนรูจ้าก 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
7 คาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ช่ัวโมงที่ 1-2  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อ power point และวิดีโอการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนเรียนรู้กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากการฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องหรือข้อความที่
อ่าน หลังจากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูท าแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  และให้นักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 1 

ช่ัวโมงท่ี 3-4 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านเรื่องชุมชนของฉัน กับนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนฝึกเขียนและอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพในชุมชน 
อย่างง่าย นักเรียนเรียนรู้กระบวนการอ่านเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์ข้อความ  หลังจาก
นั้นจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูท าแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม และให้นักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ชุดที่ 2  

ช่ัวโมงท่ี 5-6 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านเรื่องเสน่ห์อุทยานธรณีสตูล กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อวิดีโอและให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล นักเรียนเรียนรู้กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยการฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อตีความเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูท าแบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคลและรายกลุ่ม และให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ชุดที่ 3  

ช่ัวโมงที่ 7 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการอ่านเรื่องเสน่ห์อุทยานธรณีสตูล กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล 
นักเรียนเรียนรู้กระบวนการอ่านเพื่อประเมินและตัดสินจากเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ครูท าแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม และให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
ชุดที่ 4  3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนผลการทดสอบหลังเรียน 
 3.3. ขั้นสรุปผล 
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  1. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปผลการวิจัย 
  2. ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรว่มกันกับนักเรียน 

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวใน

ชุมชนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ซึ่งเก็บข้อมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 25 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 11  คน  และเพศหญิง จ านวน 14 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนค่าต่ าสุดเท่ากับ 4 
คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 11 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.44 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.71 ส่วนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 9 คะแนน 
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.08 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.41 ซึ่ง
พบว่าคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 รายละเอียดดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และภาพประกอบท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน 

คะแนนการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ 

n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 25 4 11 7 7.44 1.71 
หลังการจัดการเรียนรู้ 25 9 18 9 13.08 2.41 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน 

การทดสอบ n Mean SD t P-value 
ก่อนเรียน 25 7.44 1.71 20.43** 0.00 
หลังเรียน 25 13.08 2.41   
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ภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็น

ฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.08 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.44 คะแนน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะ
โละใส จังหวัดสตูล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐานท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้น เห็นได้จาก
คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน เป็นการน า
สถานที่ในท้องถิ่นมาเป็นสื่อและเป็นแหล่งเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  ผู้วิจัยได้
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า เป็นการแนะน าเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นกระบวนการ และเรื่องที่จะเรียนท้ัง
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน โดยครูจัดกิจกรรมเพื่อ
เร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อไป 2) ขั้นสอน จัดกิจกรรมการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน มีการฝึกขั้นตอนการเรียนรู้เป็นกลุ่ ม เรียนรู้จากสถานการณ์
พื้นที่จริงท าให้เกิดความเข้าใจ และน าประสบการณ์มาประกอบการอ่านเพื่อพัฒนาด้านการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
จากเรื่องที่อ่าน 3) ข้ันสรุป ครูและนักเรียนสนทนาซักถามและสรุปผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนเป็นฐาน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเกิดความเข้าใจในกระบวนการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและสามารถน าไปใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆ สาระวิชาอื่นในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์ (2558) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ประสิทธิผลหลังเรียนและผลการขยายผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของณิชาพัฒน์ ไชยเสนบดินทร์ (2557) พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
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หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวในชุมชนเป็นบริบทรอบตัวที่นักเรียน
รับรู้ได้รวดเร็ว  

กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการอ่ านอย่างมี
วิจารณญาณได้จริง ซึ่งผลการทดลองออกมาเป็นเชิงประจักษ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรยีนรูน้ั้นนักเรียนรู้สกึถึงการมีส่วนรว่ม การเป็นเจ้าของสถานท่ีส่งผลให้ผู้
เรียนรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดความรัก หวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในชุมชน 
เกิดทัศนคติเชิงบวกส่งเสริมความร่วมมือในการรักษ์บ้านเกิดและน าศัพท์ภาษาอังกฤษจากแหล่งท่องเที่ยวมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านตะโละใส จังหวัดสตูล โดยใช้การจัดการเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ชุมชนเป็นฐาน
เพิ่มขึ้น แสดงว่าวิธีการนี้ได้ผลแต่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นตัวช้ีวัดที่นักเรียนจะต้องเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อผู้วิจัยได้น ามาจัดการเรียนเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จึงส่งผลให้การจัดการ
เรียนรู้ในคาบที่ 1-2 เรื่องความรู้พื้นฐานการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่เข้าใจกระบวนการ 
เพราะยังขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ จึงต้องขยายเวลา เป็น 3 คาบ ท าให้นักเรียนเข้าใจ เรื่อง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น การน าวิธีการนี้ไปใช้ต้องศึกษาแผนการสอนให้ละเอียดและต้องเตรียมการเป็นอย่างดี 
และเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานมาแล้ว 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี่ใช้แหล่งท่องเที่ยว 

ในชุมชนเป็นฐาน ประกอบการสอนในหน่วยการเรยีนรู้อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและพฒันาทักษะ
การอ่านให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดและเขียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือในช้ันอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
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การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 
Integrating knowledge into the community according to the sufficiency 

economy philosophy "Occupation of fruit orchards, Ban Pan Jor community, 
Satun province" Social Studies Course Religion and culture of grade 5 students  

at Ban Pan Jor School. 
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บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ และ2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท า
สวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านปันจอร์ จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และ3) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์สูงขึ้น ท้ังนี้เพราะนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่ง
ความรู้ในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการท าสวนผลไม่ในท้องถิ่น ศึกษา สืบทอด 
และน าไปสู่การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการความรู้สูชุ่มชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปัน
จอร์ จังหวัดสตูล” อยู่ในระดับมากท่ีสุด (=4.56)  

ค าส าคัญ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน 
 

 

 

 

 

1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
3อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Abstract 

The purpose of this research is to: 1) study the effects of learning management on the 
integration of knowledge into the community according to the sufficiency economy philosophy 
"Occupation of fruit orchards, Ban Pan Jor community, Satun province" Social Studies course 
Religion and culture Of grade 5 students at Ban Pan Jor School. And 2) study the students' 
satisfaction with the learning unit on the integration of knowledge into the community according 
to the sufficiency economy philosophy. "Occupation of fruit orchards, Ban Pan Jor community, 
Satun province". The population used in the research was 31 students in grade 5 at Ban Pan Jor 
School. The tools used in the research consisted of 1) learning management plan On the 
integration of knowledge into the community according to the sufficiency economy philosophy 
2) the parent interview form and 3) the student satisfaction measure Analyze data by finding the 
mean (), standard deviation () and content analysis. 

The research found that 1) The results of learning management on the integration of 
knowledge into the community according to the sufficiency economy philosophy "Occupation of 
fruit orchards, Ban Pan Jor community, Satun province" Social Studies course Religion and 
culture Of grade 5 students at Ban Pan Jor School, higher.This is because students can learn 
from the knowledge sources in their families and in their communities. Can learn about making 
local fruit orchards, study inherit and lead to practice can be applied in everyday life. And 2) 
students are satisfied with learning management, learning unit, subject Integrating knowledge 
into the community according to the sufficiency economy philosophy "Occupation for making 
fruit orchards in Ban Pan Jor community, Satun province" at the highest level ( = 4.56) 

Keywords: sufficiency economy philosophy, knowledge integration to the community 

บทน า 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็น  หลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ ทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ  ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน
ที่ ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตรงกับตัวช้ีวัดที่ 5.2  ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ 1) หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เช่น การประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดความสูญเสียทุกประเภท การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3) ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เช่น หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป  

 “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่สมเด็จพระพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ป ตั้งแต่ 
ก่อนเกิดวิกฤตการณ ทางเศรษฐกิจ ในปี  พ.ศ.2540 เพื่ อให้ประชาชนชาวไทย ใช้เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติตน ทรงเน้นทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล ระบบภูมิคุ้มกัน  
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ความรอบรู ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และความเพียร มีสติ เศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นปรัชญา
ช้ีถึงการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงประดับรัฐ ทั้งในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่มา : เพ็ญศรี เปลี่ยนข า (2550 : 33) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความพอประมาณ ความพอเพียงซึ่งเป็นไปตามหลักทางสายกลางไม่มากไม่
น้อยเกินไปและไม่มีความโลภจนเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมและมีเหตุผลคือ การใช้ปัญญาในการตัดสินใจ 
ด าเนินการต่างๆโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ประมาท การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ดังนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นภาคปฏิบัติของแนวคิดตาม พุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้
หรือสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง เป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าให้เด็กรู้จัก
ความพอเพียง ปลูกฝัง บ่มเพาะให้เด็กเข้าใจและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม โดยการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่ให้แก่คนในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบตัวได้ 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยคิดว่า การที่ให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาความรู้และเป็นผู้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ในการเรียนมากยิ่งขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการ
สอนมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรูสู้่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปันจอร ์
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตลู” 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ ต าบลย่านซื่อ 

อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 31 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 31 คน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 62 คน 

 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 5 แผน ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยใบงาน และมีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์”จังหวัดสตูล 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   3.4 คุณภาพของเครื่องมือ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เศษวัสดุในท้องถิ่น เป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า IOC ของข้อสอบแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มี
คุณภาพเหมาะสม จ านวน 30 ข้อ ดังนี้ ค่าความยากง่าย 0.22 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนก 0.22 – 0.82 และค่า
ความเที่ยงแบบโลเวท เท่ากับ 0.97 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองด้วยการสอนโดยใช้แผนการบรูณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จงัหวัดสตลู” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  ระหว่างวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี้ 
  3.1 ด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หน่วยการเรยีนรู้เรื่อง การบูรณาการความรูสู้่ชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตลู” จ านวน 5 แผน 7 ช่ัวโมง และ
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
  3.2 ด าเนินการแจกแบบสัมภาษณผ์ู้ปกครองนักเรยีน เรื่อง การบรูณาการความรู้สู่ชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตลู”    
  3.3 หลังจากเรียนครบทุกแผน ท าการทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนและประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรื่อง การบูรณาการความรูสู้่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” 
  3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนรวมทั้งรวบรวมแบบสมัภาษณ์
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อจะน าไปวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าเฉลี่ย () 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การบูรณาการ
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ความรูสู้่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตลู” โดยการ
วิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปัน
จอร์ จังหวัดสตูล” โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ 

ผลการวิจัย 

 ผู้วจิัยได้แบ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 ข้อดังนี้ 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  จ านวน 5 แผน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน เมื่อจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผน จะให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน จากการวิจัยพบว่า 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท า
สวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ มีผลการเรียนรู้ ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง  
การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” 

กลุ่ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

N   N   
ประชากร 31 7.40 1.42 31 25.60 1.47 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบูรณาการความรูสู้่ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตลู” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน เท่ากับ 7.40 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.60 แสดงว่า ผลการเรียนรู้ เรือ่ง การบูรณา
การความรูสู้่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล”สูงขึ้น 

จากผลการใช้แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” เมื่อจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 5 แผน ผู้วิจัยได้แจกแบบสัมภาษณ์
ให้แก่ผู้เรียนเพื่อน ากลับไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนส่วน
ใหญ่เข้าใจและตระหนักถึงการใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการด ารงอาชีพของ
ครอบครัว ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ ท าสวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง ( Langsat) ทุเรียน (Durian) และเงาะ 
(Rambutan) ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนที่มีการปลูกมะพร้าว (Coconut) และมะม่วง (Mango) ผู้ปกครองของ
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยชีวภาพหมักเองในการท าสวนผลไม้ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ฉีดยาฆ่าแมลง เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตและรักษาหน้าดินไม่ให้เสื่อมสภาพ ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องท าสวนผลไม้และการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่นักเรียน โดยการพานักเรียนไปช่วยท าสวนและท าปุ๋ยหมักในช่วงหลังเลิกเรียนและช่วงปิดภาค
เรียน จะเห็นได้ว่านักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในด าเนินชีวิตของนักเรียนและครอบครัว ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่ง
ความรู้ในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการท าสวนผลไม่ในท้องถิ่น ศึกษา สืบทอด 
และน าไปสู่การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การ 
บูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลจากการศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดย 
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
น าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในครอบครัวและในชุมชนของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและได้เรียนรู้
สถานการณ์ต่างๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔และมาตราที่ ๙ 
ว่าด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนหรือการจัดท าสื่อการสอนต่างๆควรสอดแทรกเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จากซับซ้อนน้อยไปหาซับซ้อนมาก 
จากรูปธรรมไปหานามธรรม จากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ
สาระรวมถึงการพัฒนาด้านทักษะจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ ใจซื่อ (2558) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เนื่องจาก ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิด
ทักษะในกระบวนการต่างๆโดยผ่านการบูรณาการความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ซึ้งสอดคล้องกับวิจัยของปวีนา ภูมิแดนดิน (2551) ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.7ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 เนื่องจากการสอนโดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจริงกับสังคมของตน 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนมีความ    
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรูเ้รือ่ง การบูรณาการความรู้สูชุ่มชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.56)  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“อาชีพท าสวนผลไม้ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรหากิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายแทนการท าเฉพาะใบงาน 
เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาหาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระและ

ระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
2. ควรมีวิจัยเกี่ยวกับน าวสัดุหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ์
 

บรรณานุกรม 
กาญจนา ภารสรุพันธ์. (2531). ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา                                                                                                                                                                                                                       

สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขต 8. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโรฒิ . ถ่ายเอกสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 . กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรงุเทพฯ :  
 ศูนย์ประสานงานกลางการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานปลัดกระทรวง
 ศึกษาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. (2543). 20 ปี สปช. กรุงเทพฯ : โรง 

พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
เตอืนใจ แสงไกร. (2549). การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                          

กลุ่มสาระ การเรยีนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต). ม.ป.ท.: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ปวีณา ภูมิแดนดิน. (2551). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง ทรัพยากรในดินท้องถิ่นของเรา ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกค าวิทยา อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมบณัฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 

เพ็ญศรี เปลี่ยนข า. (2550) .“วิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารวิชาการราชภัฎ 
 ตะวันตก.  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538).วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี6 .กรุงเทพฯ .  
        ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภนิดา ชัยปัญญา. (2542).ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมไรน่าสวนผสมโครงการปรับโครงสร้าง  

และระบบการผลติการเกษตรของจังหวัดเชียงราย. วิทยานพินธ์ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) เชียงใหม่ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์
 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
วิมลพรรณ  ดาวดาษ. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องข้าวลม้ตอซัง ส าหรับนักเรียน ชั1นมัธยมศกึษาปี ท่ี1   

โรงเรียนวดับัวสุวรรณประดิษฐ์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร. 

สมยศ นาวีการ. (2545).การบริหารแบบมีส่วนร่วม.กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์บรรณกิจ. 



 
 

 

 
293 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

อารีรัตน์ ใจซื่อ (2558). ผลการจดัการเรยีนรู้แบบบรูณาการหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงานประดิษฐ์ 
 จากวัสดุในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรยีนช้ันประถม 
 ศึกษาปีท่ี6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   
Scott, W.A. 1967. Introduction to Psychology Research. New York : Wiley and Son, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
294 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์  
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

ในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล 
The Effects of Project Based Learning on learning achievement on computer 

course. Subject : Development of computer programs to present 
inventions from waste materials Local of Prathom 6 students  

in Anubanthaphae school, Satun Province 
 
 

สมฤทัย  เอียดเกิด1                             Somruethai  Iadkerd1 
รุจิราพรรณ  คงช่วย2      Rujirapun  Kongchuay2 
ชุติมา  จันทรจิตร3        Chutima  Chantarajit3 
 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล จ านวน 38 
คน ใช้เวลาในการท าวิจัย 18 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง โครงงานประดิษฐ์ คิดค้น ลดขยะในชุมชน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft power point 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ด าเนินการทดลองตาม
รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
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Abstract 
This research aims to Comparative study of student computer learning achievement 

Prathom 6, before and after learning, using project-based learning management activities and to 
study the satisfaction of learning management by project-based learning management Sample 
group is Prathom 6 students, 2nd semester, academic year 2018, Anubanthaphae school, Satun 
Province, 38 people spent 18 hours researching. The tools used in the research are: 1) Project-
based learning management plan, based on the project for inventing and reducing waste in the 
community 2)  Project-based learning management plan based on the use of the Microsoft 
power point program. 3) Computer Achievement Test and 4) Student Satisfaction Questionnaire 
on Project-Based Learning Management.  Conducted experiments based on the One Group 
Pretest-Posttest Design research model. Data were analyzed by means of mean ( X ) , standard 
deviation (S.D. )  and Dependent t-test.  The research found that 1.  Students receiving project-
based learning management Having post-learning achievement higher than before learning at 
the statistical significance of .05 And 2.  Students are satisfied with the project-based learning 
activities Computer Courses Subject:  Developing computer programs to present artifacts from 
local waste materials At the highest level.  
 

Keywords :  computer learning achievement Satisfaction with project-based learning activities  
Project-based learning management Artifact projects from local waste materials 

บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็น

ความจ าเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษาต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนการ
จัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และ
การสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
(สุริยา นทีศิริกุล, 2546:17) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและ
เทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียง มีความสุข  ขณะนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นฝ่ายบริโภคเทคโนโลยี ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี ฉะนั้นเราจึง
เป็นผู้รับที่ต้องคอยรอผู้ผลิตต้องตามฟังตามดูว่า ผู้ผลิตจะผลิตอะไรใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อจะรับเอามาบริโภค สาระของ
การศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมิใช่แค่การรู้จักท าและรู้จักใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่อยู่ที่การ
พัฒนาความใฝ่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์และมีฝีมือที่สร้างสรรค์ การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ (1)  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่
พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง (2) การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้าง
สิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระ
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เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
แก้ปัญหาหรือการสร้างงานคุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4)การอาชีพเป็นสาระที่
เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยี
ได้เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และแนวทางในการประกอบอาชีพ (อาจารย์ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ครู
โรงเรียนทอสี) 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ 1)การรู้เท่าทันสารสนเทศ การเข้าถึงและการประเมิน
สารสนเทศ โดยเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล(แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) 
และประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น 2)การรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ความสามารถใน
การวิเคราะห์สื่อ โดยเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพื่อให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่ก าหนด 3)การรู้ทันไอซีที โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ รวมทั้งการ
เข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่
มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน (ดร.อนุชา โสมาบุตร, 2556) 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความ
สนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็น
กลุ่มที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน
แบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความ
สนใจมากในการศึกษาปัจจุบัน McDonell (2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ 
Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและ
รู้สึกสบายใจที่จะท า นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างาน
ช้ินนี้ โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และ
สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้ นักเรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง มีฐานจากการวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เคยมี ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ฝังตรึง
ด้วยความรู้และทักษะบางอย่างใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน และมีผลผลิต การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น มี
แนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า “Education is a process of 
living and not a preparation for future living.”(Dewey John, 1897: 79  cite in Douladeli Efstratia, 
2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นั้น
จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557) 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต วัสดุท้องถิ่น หมายถึง วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาผลิตหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ ที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ (นิตยา เวียสุวรรณ และเพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์. 2541 : 1) ในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ คือชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การน าดินเหนียวมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ปั้นหม้อดินส าหรับหุงข้าว และปั้นชามดิน ส าหรับใส่อาหาร ซึ่งถือว่าเป็น
ประดิษฐกรรมชิ้นแรกของมนุษย์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อการด ารงชีวิตที่ดี ควบคู่มากับวิวัฒนาการด้านอ่ืนของมนุษย์  

การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 7 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง
จิตสานึกที่ให้มีความภูมิ ใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิด คือ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
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กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความภูมิใจในความเป็นไทย (รุ่ง 
แก้วแดง, 2541: 15) 

จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะในชุมชน หรือ ปัญหาในเรื่องของทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
power point และความจ าเป็นในการเรียนรู้แบบท าโครงงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft power point จากการฝึกปฏิบัติ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงานพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด และตรวจสอบว่า จะสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft power 
point จากการฝึกปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลท่าแพ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จ านวน 38 คน 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบูรณาการกับวิชาศิลปะ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point ในการ
น าเสนอผลงาน และ เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  
2 แผน ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาใน

การจัดการเรียนรู้ 16 ช่ัวโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเป็นระยะเวลา  
18 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
    4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ความพึงพอใจ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ในท้องถิ่น และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

       
 

 
 

 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre experimental design) ซึ่งด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest Posttest Design) ซึ่งมี
รูปแบบการวิจัย ดังน้ี (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556: 253) 

 
 
ลักษณะที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 

Y1 แทน ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

X แทน กิจกรรมการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐส์ิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
Y2 แทน ทดสอบหลังการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานฐาน 

             2. แบบทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  

อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

 

3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของ

จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ในรายวิชาศิลปะ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญหาในท้องถิ่น  
มี 5 ขั้นตอน และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 2 แผน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร ์

- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

Y1  X  Y2 
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2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนที่วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft 
power point จากการฝึกปฏิบัติ ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น 
4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ในรายวิชา

ศิลปะ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญหาในท้องถิ่น มี 5 ขั้นตอน และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 2 แผน รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 
1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ และ

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน จากคณะครูโรงเรยีนอนุบาลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูลและจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น เอกสารวิชาการ สอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรม 

Microsoft power point จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสร้างข้อสอบ วิเคราะห์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดและเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน และศึกษาเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft 
power point จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 12 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสร้างแบบสอบถาม 
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่น 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) หลังการ
ทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

5.1 ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ และอธิบายถึง
บทบาทหน้าท่ีของนักเรียนและผู้วิจัย 
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5.2 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft power point จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลา 1 
ช่ัวโมง 

5.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

5.4 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft power point จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

5.5 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft power point จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
และประมวลผลในรูปความเรียง 

5.6 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น แล้วน าข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และประมวลผลในรูปความ
เรียง 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                    

โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ โดยหา

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test แบบ Dependent 

5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 

7. สถิติในการวิจัย 
7.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) 
7.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
7.3 สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและ

หลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เป็นฐาน ปรากฏผลดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังเรียน  
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
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คะแนน N Mean S.D. 
Paired Differences 

     t      df Sig 
Mean S.D. 

ก่อนเรียน 38 8.31 3.74 -6.76 2.06   -20.25      37 0.00 
หลังเรียน 38 15.07 3.32 

  
    

    
 

* P < .05 
จากตาราง 1 คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 คะแนน และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.74 คะแนน ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.07 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.32 คะแนน แล้วผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ใน เรื่อง โปรแกรม Microsoft power point ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ -6.76 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาค่าสถิติ
ทดสอบที (Paired Differences) เท่ากับ -20.25 ที่องศาเสรี เท่ากับ 37 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอน แบบใช้กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น 
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.   ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น 4.84 0.37 มากที่สุด 
2.   ช่วยให้นักเรียนมีการเรียนรูร้ว่มกันเป็นกลุ่ม 4.53 0.60 มากที่สุด 
3.   ช่วยให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นการเรียนรูจ้ากเพื่อนในกลุ่ม 4.53 0.51 มากที่สุด 
4.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุม่ 4.68 0.66 มากที่สุด 
5.   ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคดิวิเคราะห์และตดัสินใจ 4.58 0.60 มากที่สุด 
6.   ส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีอกาสแสดงความคิดเห็น 4.68 0.57 มากที่สุด 
7.   ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุม่ 4.71 0.52 มากที่สุด 
8.   ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการท าช้ินงาน 4.53 0.76 มากที่สุด 
9.   ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการประสานงานกับผู้อื่น 4.64 0.57 มากที่สุด 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม 4.50 0.65 มากที่สุด 
11. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความภูมิใจในตนเอง 4.76 0.49 มากที่สุด 
12. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมไปใช้ได้ 4.63 0.59 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.57 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
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ในท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลปรากฏว่า ข้อที่
บอกว่า ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.84, S.D. = 0.37) ซึ่งมี
คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด ข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความภูมิใจในตนเอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.76, S.D. = 0.49) มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 2 และข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, S.D. = 0.52) มีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 3 
 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน พบว่า มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลปรากฏว่า ข้อที่บอกว่า ช่วยให้นักเรียน
มีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตัวเอง มีความภูมิใจในตนเอง และข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 3 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล พบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 38 คน ที่
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีผลปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นกิจการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน
ความรู้และทักษะโดยผ่านการท างานที่มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักวางแผนการท างาน โดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการ
เรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555 : 11) ที่ว่า “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นได้จาก 
ครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการ
เรียนแบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง” ซึ่งก็คือการจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงานเป็นฐานน้ันเอง 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เป็นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่น พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.57) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลปรากฏว่า ข้อที่บอกว่า ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.84, S.D. = 0.37) ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด ข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง มีความภูมิใจในตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.76, S.D. = 0.49) มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
อันดับที่ 2 และข้อที่บอกว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด  
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( X  = 4.71, S.D. = 0.52) มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ และจดจ าเนื้อหารายวิชาที่เรียนได้ง่ายขึ้น กิจกรรมการ เรียนรู้มีการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้รว่มกันซึ่งท าให้นักเรยีนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในช้ันเรียนร่วมถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ซึ่งเป็นการฝึกการคิดและการตัดสินใจของ
นักเรียน มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและเพื่อนร่วมช้ันเรียน และมีการฝึกน าเสนอผลงาน รวมทั้ง
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระโดยมีครูเป็นเพียงผู้
แนะน าเท่านั้น ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานยังช่วยให้นักเรียนท างานได้อย่างเป็นระบบและรอบครอบ สามารถน าความรู้ที่ได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้สอนควรเสริมแรงตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นเพื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดี 
เช่น การเพิ่มคะแนน หรือหักคะแนน การให้ค าชมเชย การยิ้ม การให้ความเอาใจใส่ 
 1.2 ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศที่ท้าทายด้วยการส่งเสริมให้มีการแสดง
ความคิดเห็นและการร่วมอภิปรายเป็นกลุ่ม 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น เช่น วิชาสังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ 

2.2 ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรมี เนื้อหาและแบบทดสอบที่หลากหลาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ จ านวน 19 คน ใช้เวลาในการท าวิจัย 
12 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อด าเนินการ
ทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และการ
หาค่าคะแนนพัฒนาการด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดย
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 38.25 และค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 68.95  และ 2) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 44.96 คะแนน 
มีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง 

 

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

Abstract 
 This study aimed to compare the achievement of students before and after science. 
Has been learning project with local knowledge. And to study the development of the students 
have been learning project with local knowledge. The target group is students in grade 6, 
semester 2, academic year 2560, Bankhokpradu school, 19 people. It takes 12 hours to research. 
The research tool is a project-based learning plan with local wisdom. 2 science subjects, 30 
science learning achievement tests. Conducting experiments in accordance with the research 
model of one group pretest-posttest design, analyzing data by finding the mean and evaluating 
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกประดู่  
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 
3อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 
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the development score by means of relative incremental measurement methods. The research 
found that 1. Student achievement scores science after learning higher learning. The average 
percentage of the previous science achievement equaled 38.25 percent and the average rate of 
achievement of science classes is equal to 68.95. And 2. Students and the Development of 
Science Learning After learning project with local mean of 44.96 points in mid-level 
development. 
 

Keywords : The science learning, management model project, local wisdom 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆ และทุกสิ่งชีวิตประจ าวัน ทั้งความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล เป็นพ้ืนฐานของกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล นับเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน วิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นรากฐานในการด ารงชีวิต พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไข
ปัญหา สู่การเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (และฉบับแก้ไข 2545) ได้
ก าหนดให้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นเนื้อหาท่ีต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่า งยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

สภาพปัจจุบันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 39.12, 37.33 และ 33.17 ตามล าดับ (สถาบัน
การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ , 2560) จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนข้างต้น ถึงแม้ว่าในภาพรวมคะแนน
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ยังต่ ากว่าระดับคะแนนมาตรฐาน และจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบกับคะแนนมาตรฐาน  

 แนวทางการส่งเสริมผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน สามารถท าได้หลากหลายวิธี                  
อาทิเช่น วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง วิ ธีสอนแบบ
แก้ปัญหา วิธีสอนแบบโครงงาน เป็นต้น แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  จะมี
หลากหลายวิธี แต่ในการวิจัยครั้งนี้ จะเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญที่สุดบัง
เกิดผล เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ ตามความสนใจได้อย่าง
ลึกซึ้ง มีระบบเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องอย่างเต็มศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะของคนให้มี
คุณภาพ(พิสมัย มิ่งฉาย, 2543 : 3) 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจัดในเวลา
เรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่ กิจกรรมนี้อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ โดยทั่วไป 
หมายถึงการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าปรึกษาและการดูแลของครู หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆและอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าน้ัน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (ธีระชัย   ปูรณโชติ, 2531 : 1) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
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กระบวนการคิด ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี และทักษะการใช้ชีวิต เป็นต้น (เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว,2557 : 14) 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 7 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง
จิตส านึกที่ให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิด คือ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความภูมิ ใจในความเป็นไทย (รุ่ง 
แก้วแดง, 2541: 15) 

 จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และศึกษาคะแนนพัฒนาการ (Gain score) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ค้นพบค าตอบด้วยตนเองในเรื่องที่
ผู้เรียนสนใจ และสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้จากการท าโครงงาน  

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการ (Gain score) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานร่วมกบั

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมปิัญญา

ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่                  

อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
2. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์            

หน่วยท่ี 3 เรื่อง ร่างกายของเรา จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการ

จัดการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมงรวมเป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre experimental design) ซึ่งด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest Posttest Design) ซึ่งมี
รูปแบบการวิจัย ดังน้ี (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556 : 253) 

 
 
ลักษณะที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 
 Y1 แทน ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
X แทน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Y2 แทน ทดสอบหลังการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน 

1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่                   

อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
โดยเหตุผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. โรงเรียนมีผู้บริหารและครูที่เห็นความส าคัญของการวิจัย ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ
ท าวิจัยเป็นอย่างดี 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้ในการท าวิจัย เรื่อง 
อาหารและสารอาหาร  

3. โรงเรียนมีสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากชุมชนโคกประดู่ เป็นชุมชนที่มีการท าขนม
พื้นบ้านท่ีหลากหลาย และชุมชนก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

4. นักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ มีระดับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560       
ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน 
3. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง อาหาร                   

และสารอาหาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น         
จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร                  

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยผู้วิจัย

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เป็นขั้นจัดการเรียนรู้ทักษะสูโ่ครงงาน ส่วนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2 เป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 5 ข้ันตอน ระยะเวลา 10 ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
ตามขั้นตอน ดังนี ้

การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

Y1  X  Y2 
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1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรโรงเรียน                 

จากรายละเอียดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
13. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ 

และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน จากครูโรงเรียนบ้านโคกประดู่ และจากแหล่งต่างๆ เช่น 
เอกสารวิชาการ สอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร แบบทดสอบ            
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์และเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร ์เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสร้างข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน และศึกษาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหารที่
สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ 

 นายสุดีน  คุณอักษร  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกประดู่ 
 นางนูรีดา  หลงหัน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกประดู่ 
 นายบุญรัตน์  สัจจาพันธ์  ครูช านาญการโรงเรียนบ้านโคกประดู่ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหารที่

ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ และอธิบายถึงบทบาท
หน้าท่ีของนักเรียนและผู้วิจัย 

2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
2.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและ

สารอาหาร จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 

อาหารและสารอาหาร พร้อมท้ังสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู ้นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
แบบบันทึกภาคสนาม และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 

4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกภาคสนาม เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ท าการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  อาหารและ
สารอาหาร จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
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6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ และการบันทึกบันทึกภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ ประมวลผลในรูปความเรียง 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลท างสถิติ                    
โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินผลค่าเฉลีย่เทียบรอ้ยละกับเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการ
และมาตรฐาน 

5.2 ค านวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ
(Gain score) และแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ 

7. สถิติในการวิจัย 
 6.1 หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6.2  หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  
6.3  หาค่าร้อยละ (µร้อยละ)  
6.4  คะแนนพัฒนาการ (Development Score or Gain Score)  

 

ผลการวิจัย 
1. ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้                     

แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาหารและ
สารอาหาร จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (µร้อยละ ) ของคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

การทดสอบ คะแนนเต็ม N µ σ µร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ ์
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 30 19 11.47 2.70 38.25 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
หลังการจัดการเรียนรู้ 30 19 20.68 2.56 68.95 ค่อนข้างดี   

จากตาราง 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.47 คิดเป็นร้อยละ 38.25 ของคะแนนเต็มผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 20.68 คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของคะแนนเต็มผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับค่อนข้างดี ประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ย
เทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554 : 22) 

2. ผลคะแนนพัฒนาการ (Gain score) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ  (Growth Score) 
ด้วยวิธีวัดคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ปรากฏผลดัง
ตาราง 2 

 
ตาราง 2 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ที ่
คะแนน ความ

แตกต่าง 
คะแนน

พัฒนาการ 
ระดับพัฒนาการ 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
1 12 23 11 47.83 พัฒนาการระดับกลาง 
2 8 19 11 57.89 พัฒนาการระดับสูง 
3 10 22 12 54.55 พัฒนาการระดับสูง 
4 7 16 9 56.25 พัฒนาการระดับสูง 
5 9 19 10 52.63 พัฒนาการระดับสูง 
6 11 21 10 47.62 พัฒนาการระดับกลาง 
7 16 25 9 36.00 พัฒนาการระดับกลาง 
8 8 17 9 52.94 พัฒนาการระดับสูง 
9 10 20 10 50.00 พัฒนาการระดับกลาง 
10 13 21 8 38.10 พัฒนาการระดับกลาง 

11 12 20 8 40.00 พัฒนาการระดับกลาง 

12 13 21 8 38.10 พัฒนาการระดับกลาง 

13 12 21 9 42.86 พัฒนาการระดับกลาง 

14 9 16 7 43.75 พัฒนาการระดับกลาง 

15 10 23 13 56.52 พัฒนาการระดับสูง 
16 16 24 8 33.33 พัฒนาการระดับกลาง 
17 13 20 7 35.00 พัฒนาการระดับกลาง 
18 15 24 9 37.50 พัฒนาการระดับกลาง 
19 14 21 7 33.33 พัฒนาการระดับกลาง 

เฉลี่ย 11.47 20.68 9.21 44.96 พัฒนาการระดับกลาง 
 

จากตาราง 2 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 44.96 พัฒนาการอยู่ใน
ระดับกลาง คะแนนพัฒนาการสูงสุดเท่ากับ 57.89 พัฒนาการอยู่ในระดับสูง คะแนนพัฒนาการน้อยที่สุดเท่ากับ 
33.33 พัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับพัฒนาการพบว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการสูง จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 และพัฒนาการระดับกลาง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 วิเคราะห์ผลโดย    
น าคะแนนพัฒนาการ (growth score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) มาเทียบกับเกณฑ์
ระดับพัฒนาการของศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 268) 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 38.25 และ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 68.95 
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2. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 44.96 คะแนน มีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ก่อนและหลังท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 11.47 คิดเป็นร้อยละ 38.25 และ 20.68 คิดเป็น
ร้อยละ 68.95 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามศักยภาพของแต่ละคน  โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนกลุ่ม และร่วมกันวางแผนหาวิธีการสืบค้นหาค าตอบโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดในกลุ่มเพื่อน และนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 30-31) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความสามารถในการเช่ือมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการแสวงหาค าตอบเมื่อ
นักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 การคิดและเลือกช่ือ
เรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา ข้ันท่ี 2 การวางแผนในการทาโครงงาน ขั้นที่ 3 การลงมือทาโครงงาน ขั้นที่ 4 การเขียน
รายงาน และขั้นท่ี 5 การแสดงผลงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติดว้ยตนเองตั้งแต่การคิดหัวข้อ
ในการท าโครงงาน โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ และขอความร่วมมือชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อน าไปสู่หัวข้อในการท า
โครงงาน การวางแผนเพื่อการท าโครงงาน การลงมือท าโครงงาน การน าเสนอโครงงานท้ังรูปแบบการเขียนรายงาน 
และการแสดงผลงาน โดยครูคอยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน คอยให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบความรู้
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและสารอาหาร ถามเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและสรุปความหมายของอาหารและสารอาหาร เพื่อให้เข้าใจ
ความหมายตรงกัน เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารแล้ว ครูจึงต่อ
ยอดให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเชื่อมโยงกับการท าโครงงานประเภททดลอง โดยให้นักเรียนร่วมกัน
เสนอช่ือขนมพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้น มีการซักถาม ปรึกษาหารือกับ
เพื่อนภายในกลุ่ม เพื่อนต่างกลุ่ม และครูน าไปสู่ประเด็นปัญหาในการสืบค้นข้อมูลในการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ
และปัญหาที่นักเรียนอยากรู้ค าตอบ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิด 
กล้าแสดงออกทางความคิดที่แตกต่าง และนักเรียนมักใช้เหตุผลจากข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาอภิปรายร่วมกับ
เพื่อนๆ ท าให้มีความมั่นใจในตอบค าถามมากยิ่งขึ้น และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้า จากข้อ
ค าถามที่นักเรียนสงสัย โดยใช้การสืบเสาะเป็นกระบวนการเรยีนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง 
(เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว, 2557 : 14) 
 จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิไลพร พรหมศรี (2551: 65) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.50/75.00 คือ มีค่าเฉลี่ยคะแนนคิด เป็นร้อยละ 70.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ นักเรียนร้อยละ 75.00 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีจ านวน สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ท านองเดียวกัน
กับวริศรา ไกรจิตเมตต์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนวิชา
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วิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดล าปางที่
สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ มีจ านวน 
71 รายการ โดยนักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังการสอนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการ
สอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งวิยดา อุ่นอ่อน (2546) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวางแผนเรียนรู้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอผลงาน และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่
เป็นอิสระ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนรู้  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ (Growth Score) 
ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนทั้ง 19 คน มีพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 44.96 
คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบก่อนและหลังการเรียนรู้ นักเรียนมีพัฒนาการที่ไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐาน
เดิมเรื่องสารอาหารที่ได้จากอาหารประเภทต่างๆ ที่ได้เรียนผ่านมาในภาคเรียนที่ 1 จึงท าให้คะแนนก่อนเรียน
ค่อนข้างสูง และภาคเรียนที่ 2 ครูได้ท าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่เคยได้รับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจึงมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับการท าโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะต้องสืบเสาะแสวงหาความรู้โดยสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการ
ปฏิบัติลงมือกระท าด้วยตนเองจากกระบวนการกลุ่มและร่วมกับการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้
การจัดการเรียนรู้ได้เน้นเนื้อหาควบคู่กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยไม่เน้นให้นักเรียนท่องจ า และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนตลอดเวลา ทาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในขณะเดียวกันท าให้คะแนน
พัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเพิ่มขึ้น และการพัฒนาการทางการเรียนก็เป็นผลที่เกิด
จากคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ อันเกิดจากความรู้พื้นฐาน การใช้ชีวิต และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ เกิดจากผู้เรียนได้เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจั ดการ
เรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน และนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ชุมชน มาใช้ในการเรียนเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา การท างานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างของความรู้ พื้นฐานก่อนการจัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการ
จัดการเรียนรู้ ทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนแตล่ะคนมีพัฒนาการทางการเรียนและ
ระดับพัฒนาการทางการเรียนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี (2552 : 165) ที่ว่า “พัฒนาการ
ทางการ เรียนของผู้เรียนเกิดจากประสบการณ์การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้น ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ความสามารถพฤติกรรมหรือลักษณะทางจิตใจไปในทิศทางที่ พึงประสงค์ ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร” และเมื่อพิจารณาระดบัพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นรายบุคคลแล้วแจกแจง
ความถี่พบว่า ผู้เรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 และ
พัฒนาการระดับกลาง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับสุทธาวรรณ ภาณุรัตน์ (2553: 129) กล่าวว่า พัฒนาการทางการเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นและสูงขึ้น ในช่วง
ปลาย เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สนใจ ชอบ จะท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดเจต
คติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การน าโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อม โดยครูผู้สอน

จะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น การวางแผนการจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ บรรยากาศในช้ันเรียน วัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การจัดการเรียนรู้บางขั้นตอนจ าเป็นต้องใช้เวลา เช่น การทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและทักษะในการเรียนรู้ให้มากที่สุด ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

3. ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กับนักเรียนระดับอื่น หรือรายวิชาอื่น เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา 

The development of wicker products by creative skills of visual arts for 
Mattayoms 4/3 students of Ranod Wittaya school, Songkhla 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา และศึกษาความพึงพอใจของชาวบ้า น
ชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 27 
คน โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา  และชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ แบบประเมินช้ินงานผลิตภัณฑ์จักสาน
สร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ ในการวิจัยนักเรียนลงมือปฏิบัติงาน 
โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน และ
ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านต่อผลิตภัณฑ์จักรสานสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์จักร
สานของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับคุณภาพดีและดีมาก สรุปได้ว่า 1) คะแนนของนักเรียน อยู่ในช่วงคะแนน 
21 - 30 จ านวน 12 คน จัดเป็นระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 และในช่วงคะแนน 31 - 40 จ านวน 15 คน 
จัดเป็นระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ่งคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 24 คะแนน และคะแนนมากที่สุด 
เท่ากับ 40 คะแนน 2) ระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 100 

ค าส าคัญ : การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์, ผลิตภัณฑ์จักสาน 

Abstract 
 The objectives of this research were to developing wicker products through the creative 
skills of visual arts for Mattayoms 4/3 students of Ranod Wittaya school, Songkhla and to study 
the satisfaction level of Talay Noi villagers to creative wicker products. The samples were 27 
mattayoms 4/3 students of Ranod Wittaya school, Songkhla and 15 Talay Noi villagers.  The 

research instruments were the creative wicker products work assessment form and the 
satisfaction questionnaire. In the study, students take action by creative wicker products through 
the skills of creating visual arts work and the researcher being the assessor and the researcher 

¹ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูผู้ช่วย,โรงเรียนระโนดวิทยา) 
²อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 
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used the satisfaction questionnaire of the villagers to creative wicker products. The findings of 
this research were as follows: showed that the most score period of the students were good 
and very good. In conclusion, (1) 44.44 percent of the score period of the students was in 21 – 
30 at good level and 55.56 percent of the score period of the students was in 31 – 40 at very 
good level and 24 scores was the least score and 40 scores was the high scores (2) 100 percent 
of  Talay Noi villagers’ satisfaction to creative wicker products at good level. 
Keywords : Developing wicker products through the creative skills of visual arts, wicker products 

บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชุมชนได้สั่งสมประสบการณ์ใช้สติปัญญาในการปรับตัวเพื่อการด ารงชีพ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมจึงมีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อันเป็น
รูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สอยด ารงชีพ  งานจักสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่
น าไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนาสร้างสรรค์งานในวงกว้างขึ้นสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ดังเช่น งานจักสานท้องถิ่นของคนในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นงานฝีมือมีความเป็นเอกลักษณ์
ที่สะท้อนถึงความเป็นคนในชุมชนบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  งานเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาของคน
ในท้องถิ่นได้น าเอาวัสดุจากพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ในด้านการอ านวยความสะดวก  และด้านคุณค่าทางจิตใจจาก
ความงามความประณีตในการด ารงชีวิต อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น 

จากการลงพื้นที่และสัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ติดกับเขต
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลักโดยพื้นที่บริเวณริมนามีพืช
ตระกูลจ าพวก กก มีลักษณะล าต้นเป็นสีเขียวอ่อนสูงประมาณ 1-2 เมตร ออกดอกเป็นกระจุกที่เรียกว่า กระจูด 
และชาวบ้านได้น ากระจูดมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระเป๋า ตะกร้า หมวก เป็นต้น  ถือได้ว่าสร้าง
รายได้เสริมจากการท านาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าในอีกด้านหนึ่งของ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีการน าประโยชน์ใช้สอยไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม
ทันสมัยตามสภาพของสังคมมากขึ้น โดยการน าความรู้ และความสามารถด้านศิลปะ เรื่องการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ มาประยุกต์ใช้กับงานจักสาน เพื่อให้มีรูปแบบที่สวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมอบหมายให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา ลงพื้นที่ เพื่อน า
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจมาพัฒนาสร้างสรรค์ ออกแบบ และลงมือปฏิบัติโดยอาศัยทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีรูปแบบท่ีสวยงาม และหลากหลายมากยิ่งข้ึน และที่ส าคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของชาวบ้านที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
จักสานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวางแผนในการก าหนดขอบข่ายงาน 
ผู้วิจัยร่วมกันวางแผนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการส ารวจพื้นที่ การก าหนดช้ินงานการแบ่งกลุ่ม

มอบหมายงาน ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ พร้อมระบุระยะเวลาการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ 
2. การส ารวจพ้ืนที่  
    ผู้วิจัยพร้อมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ชุมชน เพื่อส ารวจงานหัตถกรรมจักสานในชุมชนทะเลน้อย 

จังหวัดพัทลุง เพื่อสอบถามความต้องการ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัยให้กับตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในชุมชนได้ทราบและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นความรู้สึก และข้อช้ีแนะ  เพื่อให้การ
วิจัยที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

3. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์ พร้อมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมด าเนินกิจกรรมในช้ันเรียน 
4. การลงมือปฏิบัติ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกันวางแผน ออกแบบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลงมือปฏิบัติให้ส าเร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5. การประเมินชิ้นงาน 
ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินช้ินงานของนักเรียนและชาวบ้านชุมชนบ้านทะเลน้อยเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อ

ผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ตามแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยก าหนด 
 

ผลการวิจัย 

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัสานผา่นทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา และ
ศึกษาความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ ได้ผลการวิจัยเป็น ดังตาราง            
ตารางที่ 1. ตารางแสดงคะแนนการพัฒนาผลงานของนักเรียนรายบุคคล 

 

เลขที ่ คะแนน (40) ระดับคุณภาพ 
1.  30 ด ี
2.  24 ด ี
3.  38 ดีมาก 
4.  32 ดีมาก 
5.  38 ดีมาก 
6.  38 ดีมาก 
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เลขที ่ คะแนน (40) ระดับคุณภาพ 
7.  32 ดีมาก 
8.  31 ดีมาก 
9.  26 ด ี
10.  31 ดีมาก 
11.  35 ดีมาก 
12.  40 ดีมาก 
13.  25 ด ี
14.  35 ดีมาก 
15.  24 ด ี
16.  25 ด ี
17.  25 ด ี
18.  24 ด ี
19.  30 ด ี
20.  26 ด ี
21.  31 ดีมาก 
22.  30 ด ี
23.  40 ดีมาก 

   24.             26 ด ี
 

จากตารางพบว่า  คะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  จ านวน 27 คน  อยู่ในช่วงคะแนน 21 - 
30 จ านวน 12 คน จัดเป็นระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 และในช่วงคะแนน 31 - 40 จ านวน 15 คน 
จัดเป็นระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ่งคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 24 คะแนน และคะแนนมากที่สุด 
เท่ากับ 40 คะแนน 

ตารางที่ 2. ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  
1.1  คุณภาพสินค้าตรงกับความตอ้งการของตลาด 5 4 ด ี
1.2  ผลิตภณัฑ์มีการออกแบบตกแต่งให้มีความแปลกใหม่ 7.5 6.36 ด ี
2.  ด้านการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ ์  
2.1 ความทันสมัย 3.5 1.71 ด ี
2.2 การใช้วัสดุสีลวดลายเหมาะสมกับความนิยมในปัจจุบัน 5 4.36 ด ี
2.3 มีความสวยงามกลมกลืนและสมดลุ 5 4 ด ี
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวม 7.5 7.78 ด ี
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จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการส่งเสริม  และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 100 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ทัศนศิลป์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ในรูปแบบคะแนน และระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเล
น้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 

2. ระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 100 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา ในรูปแบบคะแนน และระดับความพึงพอใจ
ของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 เนื่องจากครูได้ให้ความรู้แก่
นักเรียนในเรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สง่ผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง และ
ได้น าหลักการความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างครบถ้วน 

ระดับความพึงพอใจของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อยที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับดี               
คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ มีความทันสมัย แปลกใหม่ และตรงกับความต้องการต่อ
ท้องตลาด 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า ควรให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ ลงมือจักสาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์ด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. นักเรียนลงมือปฏิบัติงานจักรสานด้วยตนเอง  
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานทัศนศลิป์ และการอนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับ 
การใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ 

ในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง  

Effects of Science Instruction based on the Idea of Science, Technology and 
Society Approach with Community based Activities towards Science  

Achievement and Group Working Ability of Grade 6 Students  
in Ban Muangtuan School, Phatthalung Province   

 
ผู้วิจัย  มณีนุช  เมืองแก้ว1      Maneenut  Muangkaew1  

       maneenutmuangkaew@gmail.com 
        จุไรศิริ   ชูรักษ์2                 Juraisiri  Choorak2  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก 
รักษ์ทรัพยากร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน 2)เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุงต่อ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุงต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนบ้านม่วงทวน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานจ านวน 12 ช่ัวโมง 
รวมเป็น 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ3) แบบ
ประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มและ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 28.20 และหลังการจัดการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 66.35 โดยคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ38.15  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การท างานกลุ่มหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ที่ระดับดี (ระดับ 3 จาก
เกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ)  และ 3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การใช้ชุมชนเป็นฐาน, การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สังคมและสิ่งแวดล้อม, ความพึงพอใจ 
  

 
 ¹ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านมว่งทวน จังหวัดพัทลุง 

² อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to compare the Science learning achievementof 

grade 6 students in BanMuangtuan school, Phatthalung province between before and after using 
Science instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approach with 
community based activities, 2) to study students’  group working ability of grade 6 students in 
Ban Muangtuan school, Phatthalung province after using Science instruction based on the Idea 
of Science, Technology and Society approach with community based activities , and 3) to study 
the students’ satisfaction towards learning usingScience instruction based on the Idea of Science 
with community based activity.  The research sample, by purposive sampling consisted of 24 
students of grade 6 students in Ban Muangtuanschool, Phatthalung province, during semester 2 
of the 2018 academic year.  The research instruments consisted of:  1)  5  lesson plans using 
Science Instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approach with 
community based activity for a total of 12 hours, 2) a learning achievement test for 20 items, 3) 
a group working ability test, and 4) a questionnaire of student’s satisfaction. Analytical statistics 
were percentage, mean and standard deviation.  

The research found that:  1)  Science learning achievement of grade 6 students after 
using Science instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approach with 
community based activity was higher than before,  with before using was at 28.20%  and after 
using was at 66.35% that the percentage increased 38.15,  2) the group working ability of grade 6 
students after learning by using Science instruction based on the Idea of Science, Technology 
and Society approachwith community based activity mostly increased up toa good level the 
rating scale at 3 (from 3 scale), and 3) the student’ssatisfaction towards learning using Science 
instruction based on the Idea of Science, Technology and Society approachwith community 
based activity was at a high level ( = 4.40). 
 

Keywords : Instruction based on the idea of Science, Technology and Society approach,  
community based learning, Science learning achievement,  group working ability, 
satisfaction 

 
บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพ วิทยาศาสตร์ท าให้คนพัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้
แล้ววิทยาศาสตร์ถือเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลก ธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจน
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2551 : 1) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาได้โดยการฝึกฝนจาการคิดระดับง่ายจนถึงระดับที่
ซับซ้อนมากข้ึน ได้แก่ ฝึกทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด ตามล าดับ โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามระดับวัย วุฒิภาวะของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนคิดเป็น ให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหา คิดหา
หนทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานกันจนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจและ
ความสามารถแก้ปัญหาได้ (กองวิจัยการศึกษา,2542,อ้างถึงใน ภัครมัย ด้วงฉุน,2553) 
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่ าลงอีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะส าหรับโลกยุคใหม่อย่างเพียงพอ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
การท่องจ า เพื่อสอบมากกว่ามุ่งคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เด็กไทยจ านวนมากคิดไม่เป็น ไม่
ชอบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีเรียน (ไสว ฟักขาว. 2544: 1) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรยีนนักศึกษาหาความรู้
เฉพาะในต าราเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2528:  149)  

จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อให้นักเรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจ ามากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้ลงมือปฏิบัติ กระท าเอง ขาดการแสวงหาความรู้ 
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน  คุณครูและชุมชน  สิ่งแวดล้อม   เพราะการศึกษาเน้นการฟังบรรยายภายใต้กรอบอัน
จ ากัดของห้องเรียน   ท าให้เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการอยู่ร่ วมกับผู้อื่น ขาดทักษะการ
ติดต่อสื่อสารขาดมนุษย์สัมพันธ์ (คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา , 2543: 3)  การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (group  process ) สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี รวมทั้งการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล   สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (promote  creative thinking) 
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา( problem solving ) และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) 
(Johnson, Carol and Faye,1997)  ส่วน Gibson and Campbell (2000)ได้กล่าวถึงผลดีอีกประการหนึ่งของ
การท างานเป็นกลุ่มว่าเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่มีความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
เรียนรู้เป็นกลุ่มนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอด
เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและไม่เน้นปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนค้นหาความรู้ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ท่ีขาดหายไปหรือไม่มีได้จากกลุ่ม
เพื่ อน  โดยมีครูผู้ สอนเป็นผู้ คอยให้ความสะดวกแนะน า ช้ีแนะ ในประเด็นที่ ยั งสับสนหรือ ไม่ เข้ าใจ 
(Hughes&Townley, 1994 อ้างถึงใน วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2545) 

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) เป็นการเรียน
การสอนที่บูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันโดยมีการเปิดโอกาสใน
การคิดแบบปลายเปิด การท างานเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การอภิปรายในช้ันเรียน การ
แก้ปัญหา การจ าลองแบบและการจ าลองสถานการณ์ การตัดสินใจ การวิพากษ์วิจารณ์ การเห็นแย้ง การโต้เถียงกัน
ด้วยเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของเทคโนโลยีได้ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดในการเรียนวิทยาศาสตร์และมี
ความสามารถในการท างานกลุ่มโดยน าเอาปัญหาในสังคม ชุมชน และน าความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยน าความรู้ที่ได้มาช่วยช้ีแนะบุคคลในสังคม และ
พัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดแก้ปัญหาและความสมารถในการท างานกลุ่มและสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มาใช้ในการด ารงชีวิตในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ด้วยความเช่ือมั่นว่าจะช่วยให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและความสามารถในการท างานกลุ่มโดยใช้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เป็น
ฐานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไปต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน 

2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านม่วงทวน 
จังหวัดพัทลุงต่อการจัดการเรียนรตูามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง ต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) 
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานกลุ่มของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จ.พัทลุงเนื่องจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวัดผล
สัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-Net) รวมไปถึงการขาดทักษะในการท างานเป็นกลุ่มตลอดจนยังขาดการแก้ปัญหาจากการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ซึ่งเป็นการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research)ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยรายละเอียด  ดังนี้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)ร่วมกับการใช้
ชุมชนเป็นฐาน เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากรจ านวน 12 ช่ัวโมงเป็นจ านวน 5 แผ่นการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
  - แผ่นการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น      จ านวน  2  ช่ัวโมง 
  - แผ่นการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ   จ านวน  2  ช่ัวโมง 
  - แผ่นการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องมลพิษทางน้ า        จ านวน  2  ช่ัวโมง 
  - แผ่นการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องมลพิษทางอากาศ       จ านวน  2  ช่ัวโมง 
  - แผ่นการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มลพิษจากขยะมูลฝอย       จ านวน  4  ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 
 3. แบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มจ านวน 1 ฉบับ 

การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคมร่วมกับการใช้ชมุชนเป็นฐาน 
ขั้นที่ 1ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Invitation) 
ขั้นที่ 2. ข้ันส ารวจเรียนรู้ (Exploration) 
ขั้นที3่. ข้ันน าเสนอการอธิบายและน าเสนอข้อ
ค้นพบ (Proposing explanations) 
ขั้นที่ 4. ข้ันลงมือปฏิบัติ (Taking action) 

 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความสามารถในการท างานกลุม่ 
3. ความพึงพอใจ 
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4. แบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 1 ฉบับ 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)  
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานมีขั้นตอน คือ ศึกษาหลักสูตร ศึกษาหลักการวิธีสอนข้ันตอน STSE ศึกษารายละเอียด
เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร  วิเคราะห์ตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE โดยใช้รูปแบบของ Yagerน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ ประเมินแผนการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสม
มาก และน าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอน คือ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์ สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยอิงเนื้อหา เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร และน ามา
สร้างข้อค าถามให้ตรงกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตร IOC สมนึก ภัททิยธนี (2544)  มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบจ านวน 
3 คน เลือกข้อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ส่วนข้อสอบท่ีมีค่าไม่ถึง 0.50 ผู้วิจัยน าปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3.แบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม มีขั้นตอน คือ ศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มและสร้างแบบประเมินกระบวนการในการท างานกลุ่มตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)ร่วมกับการใช้ชุมชน
เป็นฐาน แบบตรวจรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ตัวเลือก 
ได้แก่ ประจ า นานๆครั้ง ไม่เคย โดยก าหนดเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนดังนี้  
  ประจ า  ให ้ 3 คะแนน 
  นาน ๆ ครั้ง ให ้ 2 คะแนน 
  ไม่เคย  ให ้ 1 คะแนน 
 4. ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
3 ระดับ โดยมีระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง และน้อย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านม่วงทวน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต 2ซึ่งได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์
โลก รักษ์ทรัพยากร จ านวน 60 นาที แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

 3. ช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู้  พร้อมแนะน าเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม (STSE)ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพื่อท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและบรรลุตามจุดประสงค์ 

4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (STSE)ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเอง รวม 12 ช่ัวโมง 
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5. เมื่อสิ้นสุดการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) 
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน ตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนตรวจผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วน า
คะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

1. ในช่วงขณะที่เด็กนักเรียนได้ท ากิจกรรม คุณครูจะประเมินความสามารถของนักเรียนในการท างาน 
เป็นกลุ่ม โดยบันทึกลงในแบบประเมินความสามรถในการท างานกลุ่ม 

2. หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรม ให้นักเรียนท าแบบความพึงพอใจโดยบันทึกลงในแบบ 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  
6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน ปรากฏดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุงก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน (N= 24) 

การทดลอง คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

คะแนนร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
 

ก่อนเรียน 5.64 2.20 28.20 
38.15 

หลังเรียน 13.27 2.54 66.35 
 

จากตาราง 1 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.20 และหลังการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 66.35 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 38.15 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วง
ทวน จังหวัดพัทลุงหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE)  
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุงหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการท างานกลุ่มที่อยู่ที่ระดับ3ซึ่งจะเห็นได้
ว่านักเรียนมีความสามารถในการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุงต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 28.20 และหลังการจัดการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 66.35 โดยคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ38.15  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
(invitation)ขั้นที่ 2. ขั้นส ารวจเรียนรู้ (exploration)ขั้นที่  3. ขั้นน าเสนอการอธิบายและน าเสนอข้อค้นพบ 
(proposing explanations) ขั้นที่ 4. ขั้นลงมือปฏิบัติ (taking action)ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรัชญา จันตา, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ และพรรณนภา ศักดิ์สูง (2554)  
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(STSE) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการท างานกลุ่ม
หลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ที่ระดับดี (ระดับ 3 จากเกณฑ์การให้คะแนน 
3 ระดับ)  โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานเน้นการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยการส ารวจเรียนรู้ (exploration) น าเสนอการอธิบายและน าเสนอข้อ
ค้นพบ (proposing explanations)และลงมือปฏิบัติ (taking action)ซึ่งสอดคล้องกับที่มาของ มาลา รมราศี 

 
ความสามารถในการท างานกลุ่ม 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับคะแนน
ความสามารถในการท างานกลุ่มแต่ละระดับ  
ระดับ3 ระดับ2 ระดับ 1 

1. ใช้ประสาทสัมผัส (ฟัง ดู ดมกลิน่ ชิม และจับ) เพื่อ
รับรู้สิ่งต่างๆ 

12 
(50.00%) 

8 
(33.33%) 

4 
(16.66%) 

2. คิดขั้นตอนก่อนท างาน 15 
(62.50%) 

8 
(33.33%) 

1 
(4.16%) 

3.ลงมือท าตามที่คิดไว ้ 20 
(83.33%) 

4 
(16.66%) 

0 

4. ฝึกเพื่อเพิ่มความเก่ง 23 
(95.83%) 

1 
(4.16%) 

0 

5. ฝึกจนท าไดเ้อง 24 
(100%) 

0 0 
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(2554:42) กล่าวไว้ว่า เมื่อนักเรียนได้ฝึกท ากิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้กิจกรรมปฏิบัติเดิมและท ากิจกรรมซ้ าๆกัน
หลายๆครั้ง จะส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการท ากิจกรรมหรือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความสามารถ
ในการท างานกลุ่มของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพิ่มสูงขึ้น 

ผลการวิจัยข้อที่  3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE)  ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) 
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานเน้นให้ผู้ เรียนได้กระท าหรือลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเอง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยผ่านชุมชนเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เรื่อง เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สาเหตุของปัญหาและ
วิธีแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร โดยครูผู้สอนจะให้นักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับบริบทของชุมชนที่ตนเองอาศัย และ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จพร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลให้ให้ประชากรได้รับรู้ ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีแรงจูงใจ
ของมาสโลว์ (Maslow) และการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับนักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด
ความพึงพอใจในการเรียน (วันเพ็ญ พิศาลพงศ์, 2540: 23; ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, 2545: 36; อัมพวา รักบิดา, 2549: 
47;สุดารัตน์ อะหลีแอ, 2558: 48 และ Scott, 1970: 124) 

 
ข้อแสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรเชื่อมโยงการเรียนการ
สอนจากเหตุการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการคิดแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

2. ก่อนจะเริ่มการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรจะศึกษาความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อให้ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน รวมทั้งสามารถแก้ไขความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐาน ในระดับชั้นอื่นหรือในหน่วยการเรียนรู้อื่นต่อไป 

2. ควรมีการน ากระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) ไป
ใช้กับการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ด าเนินการจัดการเรียนรู้จ านวน 2 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6/2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.71 ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น 

   
Abstract 

This research aims to compare science learning achievement before and after students. 
Who have been conducting inquiry-based learning using local learning resources The sample 
group consisted of Mathayom Suksa 6 students, Room 6/2, Kamphaeng Wit School, La-ngu 
District, Satun Province, who selected the sample group for the second semester of the 
academic year 2018, number of 40 students. Research is a inquiry-based learning plan using 
local learning resources. Science achievement test The statistics used are average values. 
Science learning achievement of mathayom suksa 6 students, room 6/2 after inquiry-based 
learning management using local learning resources With an average score of 75.71 percent 
which is higher than before receiving the inquiry-based learning management using local learning 
resources 
Keyword : The study of learning achievement science  inquiry method with Local learning 
resources 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา 
เพื่อจัดการศึกษาให้คนในประเทศมีความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ จากความจ าเป็นเหล่านี้น ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร และมาตรฐานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ได้ระบุถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ พร้อมกันนี้จัดงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่ เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ส่งเสริม
การประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและคุณต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550: 36) 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยครูต้องเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยแนะน า ให้ผู้เรียนด าเนินการตรวจสอบหรือทดลองด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นผู้
ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท า ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะ และเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ,2558: 1)  

การใช้แหล่งความรู้มีความส าคัญในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆซึ่งผู้เรียน ผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถ
ค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ,2547) 

 จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ก าแพงวิทยา  
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนก าแพงวิทยา  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 จ านวน 40 คน เลือก
โดยวิธีเจาะจง 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ จ านวน 2 แผน 

ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 6 ช่ัวโมง ทดสอบก่อนเรียน 1ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมงรวมเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง ซาก

ดึกด าบรรพ ์
4.4 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจยัได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนก าแพงวิทยา  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 จ านวน 40 คน เลือกแบบ

เจาะจง 
2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ โดย

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 2 แผน 
ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ เป็น

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ โดย

ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เป็นขั้นจัดการเรียนรู้ทักษะสู่โครงงาน ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ วิชาวิทยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน          

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรโรงเรียน จา

รายละเอียดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
13. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถิ่น และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน จากครูโรงเรียนก าแพงวิทยา และจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
เอกสารวิชาการ สอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์แบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามจุดประสงค์และเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสร้างข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน และศึกษาเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น โดยใช้เนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนก าแพง
วิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนการเรียน (pretest) โดยใช้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการเรียน 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์  
 3. ตรวจผลงานนักเรียนและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 4. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (posttest) โดยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บไว้เป็นคะแนนหลังการเรียน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์เป็นรายบุคคล มาหาสถิติพื้นฐานได้แก่      
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปรียบเทียบ     
ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2เรื่อง ซากดึก

ด าบรรพ์จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ    
สืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นปรากฏผลดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 โรงเรียน
ก าแพงวิทยา 
 

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

จ านวน คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 20   6.50 32.50 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 20  15.14 75.70 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ ที่ได้รับการจัด    
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2โรงเรียนก าแพง
วิทยาจ านวน 40 คน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ   15.14 จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75.70 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลงัการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2โรงเรียนก าแพง
วิทยา หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.71 ซึ่ง
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ห้อง 6/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 6.50 คิดเป็นร้อยละ 
32.50 และ 15.14 คิดเป็นร้อยละ 75.70 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผู้เรียนเป็นผู้
ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะ และ เจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยดา อุ่นอ่อน (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับแหล่งวิทยาการชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน 10 รายการ และ
แหล่งวิทยาการชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน11 รายการ ที่สามารถน ามาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การขนส่งและการสื่อสาร และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับแหล่งวิทยาการชุมชน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.จากการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ดังนั้นผู้สอนควรจะน าการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นไปใช้กับห้องเรียนอื่น หรือภาคเรียนต่อไป 

2. การจัดการเรียนรู้บางขั้นตอนจ าเป็นต้องใช้เวลา  ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและทักษะใน    
การเรียนรู้ให้มากที่สุด ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
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การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
และการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch 

Raising awareness of local waste management by using experience learning 
management and infographic design with Adobe Photoshop and Scratch  

of 5th grade students in BanKhuanmothong School 
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บทคัดย่อ 

การสร้างความตระหนักในการจดัการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนบ้านควน
หมอทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop 
และ Scratch ผู้สอนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 2) เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้น  และ 3)เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ
การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch มีทั้งกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนโดยลงพื้นที่ในชุมชนซึ่งผู้สอนได้สังเกต วัด และประเมินความตระหนักในการคัดแยกขยะของนักเรียน 
รวมถึงการน าเสนอผลงานของนักเรียน สรุปผลได้ว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการ
ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความตระหนักใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและมีส่วนร่วมในคัดแยกขยะและลดขยะในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ตระหนักในการก าจัดขยะ, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์, อินโฟกราฟิก 

Abstract 
 Raising awareness of local waste management by using experience learning 
management and infographic design with Adobe Photoshop and Scratch of 5th grade students in 
BanKhuanmothong School, the instructor has the following objectives: 1) To allow learners to 
understand and understand about waste separation, 2) To allow students to see the value of 
waste separation and environmental protection in the community, and 3) To allow learners to 
be aware of waste separation and environmental preservation in the community. The learning 
management using experience management And infographic design with Adobe Photoshop and 
Scratch based on activities inside and outside classroom Into the area in the community where 
the teacher has observed, measured and assessed the awareness of the student's waste  
 
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านบ้านควนหมอทอง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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separation Including student presentations found that: Learners learn from experience or 
learning from real action. Students have the opportunity to experience and be motivated to 
reflect things. Knowledge and understanding of waste separation Have computer skills Know the 
value of the environment in the community. Have awareness of environmental conservation in 
the community and participate in waste sorting and reduce local waste more.  
 
Keywords : Awareness, Garbage, Experiential learning, Infographics 
  

บทน า 
ปัจจุบันปัญหาการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้นโดย

การน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกมาใช้โดยผา่นกระบวนการการผลติที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษและของเสียในแต่ละ ขั้นตอนของการผลิต ไมเพียงเท่านั้นมนุษย์ยังมีวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ให้
ความส าคัญกับรูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้าและความสะดวกสบายในการบริโภค จากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้ง
ภาครัฐและ เอกชนไดพยายามรณรงค์และหาวิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อจะให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและร่วมกัน 
คัดแยกขยะอย่างถูกต้องแต่ยังไมประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีส่วนรับรูในเรื่อง การจัดการขยะ
ในขั้นตอนต่าง ๆ น้อยมากโดยส่วนใหญ่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน แต่เป็นหน้าที่ ของรัฐจึงไม ให้ความร่วมมือใน 
การทิ้งขยะลงถังที่จัดไวหรือท้ิงขยะในที่สาธารณะ ไมช่วยกันลด ปริมาณขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง ดังนั้น การแกไข 
ปัญหาขยะจึงจ าเป็นจะต้องสร้างจิตส านึกและ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กให้เกิดความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วม
และรูจักการแกไขปัญหาของ ขยะให้หมดไป 

การคัดแยกขยะ นับเปนวิธีการหนึ่งของระบบการจัดการขยะ เปนการแกไขปญหาขยะที่ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแกไข การคัดแยกขยะ ณ แหลงก าเนิดเปนการชวยลดปริมาณขยะ ก่อนที่จะน าไป
ก าจัดในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญในการจัดการกับขยะ เปนการลดรายจาย อีกทั้งยังสรางรายไดที่เกิด
จากการน าวัสดุที่แยกออกมานั้นไปจ าหนาย (ปรีดา แยมเจริญวงศ, 2531: 130) 

ปจจุบันปญหาขยะไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดระบบการจัดการที่ดี การขาด
พื้นที่รองรับปริมาณขยะรวมถึงการขาดจิตส านึกท าให้พฤติกรรมการทิ้งขยะไมมีการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง  
ไมมีการน าขยะมาใช้ประโยชนใหม่ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง ปริมาณขยะจึง เพิ่มขึ้นอยางมากโดยในปพ.ศ. 2552 
มีปริมาณของขยะมากกวา 15.0 ลานตันทั่วประเทศ หรือคิด เฉลี่ยวันละ 41,410 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2553) ปญหาขยะจะไมมีวันหมดไปหรือบรรเทา เบาบางลงถากระบวนการจัดการขยะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ตลอดจนยังไมมีจิตส านึกในการแกปญหาขยะที่เกิดขึ้น ดังนั้น การสรางจิตส านึกในการจัดการขยะนี้จึงควรเริ่มตั้ง
แตวัยเด็กเพื่อเปน การปลูกฝงจิตส านึกท่ีดีในการจัดการขยะใหเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให 
เปนไปอยางถาวรอันจะสงผลตอการแกปญหาขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ (อคิน รพีพัฒน, 2547)  

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผู้สอนจึงสนใจที่จะการสร้างความตระหนักและการจัดประสบการณ์ 
ในการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การออกแบบ
ภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch ซึ่งเป็นการท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก  
และเข้าใจถึงการคัดแยกขยะ ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ และเกิดจิตส านึก ในการจัดการ
ขยะ ไปพร้อมๆ กัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการออกแบบ
อินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคณุค่าของการคดัแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชนมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านควน
หมอทอง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.แบบสอบถามการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบประมาณค่า  
  5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

 2.แบบสอบถามวัดความตระหนักต่อ การจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
              เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.วิเคราะห์แบบสอบถาม การจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนัก การจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Scratch โดยบูรณา

การประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ 
2. นักเรียนจัดท าผลงานของตนเองโดยใช้ทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรม Scratch 
3. น าผู้เรียนลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านควนหมอทอง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมีสมาชิกในชุมชนและเทศบาล

มาร่วมท ากิจกรรมการเก็บขยะ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) เรื่องการสร้างภาพอินโฟกราฟิกอย่างง่ายด้วยโปรแกรม  

Adobe Photoshop 

 
การลงพื้นที่ชุมชนช่วยชุมชนในการเก็บขยะพลาสติก 
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ออกแบบภาพวาดด้วยโปรแกรม Scratch 

 

 
         ออกแบบ infographics การคัดแยกขยะด้วย Adobe Photoshop 

 
ผลการวิจัย 

 การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ควนหมอทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Adobe 
Photoshop และ Scratch ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในท้องถิ่น สามารถเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้   
ผ่านผลงานการออกแบบโฟกราฟิก สามารถอธิบายกระบวนการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน 

2.นักเรียนเห็นเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง อยู่ในระดับมาก 

3.นักเรียนมีความความตระหนักในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง อยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการพัฒนาการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการออกแบบ
อินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และ Scratch สรุปผลว่า 
         1. ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี สามารถพูดอธิบายให้เพื่อน ๆ  
คุณครูฟังและสามารถยกตัวอย่างเช่ือมโยงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถท า
กิจกรรมได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
    2. จากการท าช้ินงานอินโฟกราฟิก และการพูดอภิปรายของนักเรียนช้ีให้เห็นว่าผู้เรียนเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการคัดแยกขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนมากยิ่งข้ึน 
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        3. ผู้เรียนมีความตระหนักที่จะคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีแนวทางในการจัดการขยะที่ดีมาก
ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเรื่องขยะภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้นักเรียนเกิด 

ความตระหนักมีจิตส านึกและมีวินัยในการทิ้งขยะอย่างถาวร 
2. ควรมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการใช้การเผาขยะแบบควันน้อยซึ่งช่วยในการลดมลพิษทาง 

อากาศและช่วยลดผลกระทบปัญหามลพิษในชุมชนอีกด้วย 
3. ชุมชนต้องส่งเสริมและมีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง โดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบเพื่อให้ 

ชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการลดขยะ 
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การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงาน และเพื่อประเมินการจัดท าเล่มโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
โครงงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบารา อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และ 3) 
แบบประเมินช้ินงานการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.75 คะแนน อยู่ในระดับดี และ 2) การจัดท าเล่มโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.64  คะแนน  อยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน 

 
Abstract 

 This research aims to study group work process skills. By using the project-based 
learning management model and to evaluate the preparation of social studies project books 
When receiving learning management with project layout The target group is 8 thgrade students, 
Ban Pak Bara School, La-ngu District, Satun Province. The second semester of the academic year 
2018, 22 people spent 8 hours researching. The research tool is the learning management plan 
on applying local sufficiency economy philosophy. Group Process Skill Assessment Form And 
assessment form for the preparation of social studies project books Statistics used in data 
analysis were percentage values, average score and standard deviation, The research found that   
1) The students' work process skills average 12.75 points at a good level and 2) The preparation 
of social studies project books of students with an average value of 11.64 points in a good level 
Keywords : Development of group work process skills  project-based learning 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนามนุษย์ในทุกๆ ด้าน จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ว่า “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอด
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, หน้า 2)  ดังนั้นแนวทางในการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนา  สามารถน าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใด 
หรือด้วยวิธีการใด ๆ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผเูรียนมีความรูความเขาใจการด ารงชีวิต
ของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอมการจัดการทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจ ากัดเขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุปจจัยตางๆเกิดความเขาใจในตนเอง
และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม สามารถน าความรูไปปรับใชในการด าเนิน
ชีวิตเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ยังวาดวยการอยู่รวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธกันและมีความแตกตางกันอยางหลากหลายเพื่อ  
ชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอมเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย เวลาครูให้ท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีปัญหาใน
เรื่องของสมาชิกบางคนในกลุ่มไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง พูดมากแต่ไม่ลงมือปฎิบัติงาน และปัญหา
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกในกลุ่มของนักเรียน ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมาไม่มีประสิทธิภาพ 
งานเสร็จไม่ทันในเวลาที่ครูก าหนด  ท้ังนี้สาเหตุของปัญหาดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการเช่น สาเหตุ
จากครูผู้สอนได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม และกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ส่วนสาเหตุจากผู้เรียนคือ นักเรียนขาดเป้าหมายในการเรียนรู้ ขาดการลงมือ
ปฏิบัติสืบค้นความรู้ต่างๆด้วยตนเอง  

จากปัญหาและสาเหตุผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นนวัตกรรมประเภทรูปแบบ
การสอน/วิธีสอนแบบต่างๆ  เช่น  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem–Based Learning: PBL)  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain-Based learning : BRL)  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย  
(Research-Based learning : RBL)  รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน  รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิป
ปา  (CIPPA MODEL)   รูปแบบการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  วิธีสอนแบบอภิปราย  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยคิดว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  เป็นรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง จนเกิดความเข้าใจ  ผ่านการลงมือส ารวจตรวจสอบและค้นคว้าในการปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนามและ
แหล่งข้อมูลต่างๆในประเด็นที่นักเรียนมีความสนใจหรือความถนัด  โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ  ทฤษฎีการสร้าง
เสริมความรู้  (Constructivism)  เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มาก
ก็น้อย  ก่อนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนให้เห็นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวเองผู้เรียนเรียนรู้เองและการเรียนรู้เรื่อง
ใหม่จะมีความรู้พื้นฐานมาจากความรู้เดิม  ดังนั้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้
เป็นอย่างยิ่ง  กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียนพียงแต่จดจ า
แนวคิดต่างๆที่มีผู้บอกให้เท่านั้น  แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้  (Constructivism)  
เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบเสาะหา  ส ารวจตรวจสอบค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆจนท าให้นักเรียนเกิดความ
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เข้าใจ เกิดการรับรู้  ความรู้นั้นอย่างมีความหมายจึงจะสามารถเป็นองค์ความรูข้องนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมลูไว้
ในสมองไว้อย่างยาวนาน  สามารถน าไปใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดมาเผชิญหน้า  (ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2552) 

จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่มและการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านปากบารา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ค้นพบค าตอบด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และ
สามารถใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มในการแสวงหาความรู้จากการท าโครงงาน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
   
 
 
 

                                 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากบารา    
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
 2. เพื่อประเมินการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2           
โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 22 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 ช่ัวโมง 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากบารา 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ
โครงงาน รายวิชาสังคมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

- ทักษะกระบวนการท างานกลุม่ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- การเขียนรายงานโครงงานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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 3. แบบประเมินช้ินงาน การเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบ้านปากบารา 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัย  ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  คือ (1) ขั้น
วางแผน (2) ขั้นด าเนินการ และ (3) ขั้นสรุปผล ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน 
   1. ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และสรุปปัญหาที่พบในรายวิชาสังคมศึกษา 

เพื่อน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย ซึ่งพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลาครูให้ท างานกลุ่ม นักเรียนจะไม่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน งานกลุ่มแต่มีสมาชิกในกลุ่มท าเพียงคนเดียว เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะใน
กระบวนการท างานกลุ่ม และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 
    2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการท าวิจัย 
    3. ศกึษางานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการท าวิจัย 
     4. ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน าไปใช้จริง 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น  โดยใช้  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนินการจัดการเรียนการสอน 8 คาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ช่ัวโมงท่ี 1 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยครูผู้สอนได้เปิดสื่อ VDO เกี่ยวกับโครงงานมาให้นักเรียนดูประกอบการเรียนการสอน 
และแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน ในลักษณะคละความสามารถ ทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน และให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานช้ินที่ 1 ครูผู้สอนได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
  ช่ัวโมงที่ 2 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การตั้งช่ือโครงงานและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโครงงาน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และให้นักเรียนท าใบงานช้ินที่ 2 หลังจากนั้นครูผู้สอนได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ช่ัวโมงที่ 3 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมมติฐานของโครงงาน กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกันตั้งสมมติฐานโครงงาน ครูผู้สอนได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ช่ัวโมงที่ 4 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีศึกษาและแหล่งศึกษา กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนได้เปิด google map พื้นที่ชุมชนบ้านปากบาราให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะ
พื้นที่ท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน และครูผู้สอนได้น าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ
ในชุมชนบ้านปากบารามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน หลังจากนั้นครูผู้สอนได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ช่ัวโมงที่ 5 – 6  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ไปศึกษาหาความรู้  และเก็บข้อมูลตามประเด็น
หัวข้อโครงงานของแต่ละกลุ่ม  โดยมีครูท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา 
  ช่ัวโมงที่ 7 – 8  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การฝึกสรุปผลของการศึกษา
โครงงาน     กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลจากการศึกษาโครงงาน โดยเขียนเป็น
รายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา  และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน ครูผู้สอนได้ท า
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และแบบประเมินช้ินงาน การเขียนรายงาน
โครงงานรายวิชาสังคมศึกษานักเรียนแต่ละกลุ่ม  
 

3. ขั้นสรุปผล  
    1.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการถาม – ตอบตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
  - ปัญหาอุปสรรค 
  - ความพึงพอใจในการท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 
  - เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงาน 
    2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
    3.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ทักษะกระบวนการท างานกลุม่ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  

 ผลการประเมินทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากบารา  
เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ช่วงคะเนน              
(1 – 5 ปรับปรุง) (6 – 10 พอใช้) (11 – 15 ดี)  ปรากฏผลดังตาราง 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนบ้านปากบารา  
เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   
ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนเมื่อได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 σ ระดับ 

1. การวางแผนท างาน 2.50 0.57 ด ี
2. การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 2.75 0.50 ด ี
3. การร่วมแสดงความคิดเห็น 3.00 0.00 ด ี
4. การแก้ไขปรับปรุงงาน 2.25 0.95 ด ี
5. ผลงานท่ีปรากฏ 2.25 0.95 ด ี

รวมคะแนน 12.75 2.97 ดี 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน   
บ้านปากบารา เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.75 โดยคะแนนทุกด้านของนักเรียนทุกคน อยู่ในระดับดี (ช่วงคะแนน 11 - 15)  
 

 2. การประเมินการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การประเมินการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ช่วงคะเนน (1 – 5 ปรับปรุง) 
(6 – 10 พอใช้) (11 – 15 ดี) ปรากฏผลดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   
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การประเมินการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา  σ ระดับ 

1. รูปเล่มโครงงาน 2.33 0.57 ด ี
2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา 2.66 0.57 ด ี
3. การรวบรวมข้อมลู 2.33 1.15 ด ี
4. การตรงต่อเวลา 2.66 0.57 ด ี
5. แหล่งอ้างอิง 1.66 0.57 พอใช้ 

รวมคะแนน 11.64 3.43 ดี 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2  โรงเรียนบ้านปากบารา คะแนนรวมการประเมินการจัดท าเล่มโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.64  อยู่ในระดับดี (ช่วงคะแนน 11 – 15) โดยในส่วนหัวข้อแหล่งอ้างอิงอยู่ในระดับพอใช้ 
(ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 1.66)     

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
 1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 2. นักเรียนเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.64 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผล 
            1. การศึกษาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบารา  
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  หน่วยการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น  โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผลการศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนั กเรียน เมื่อได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ด ี และการจัดท าเล่มโครงงานของนักเรียนอยู่ในระดับดี จะเห็นได้ชัดว่าหลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานแล้ว ด้านผู้เรียนท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น และก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ ด้านผู้สอนเกิดการประสานงานทางวิชาการที่ผสมผสานหรือบูรณาการ
เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เกิดปฎิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากข้ึน และเกิดความเข้าใจว่าการฝึก
การลงพื้นที่ปฎิบัติจริงของนักเรียนมีค่ามากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้านชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้แก่นักเรียน เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ไปสู่คนรุ่นหลังให้ได้รู้ได้เห็นคุณค่าได้ช่วยพัฒนาและสืบ
ทอดกันต่อไป ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนจะสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ  ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้อย่างมีความหมาย  ผู้เรียนจึงสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียน  และมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพร พรไตรและจิตติมา วัฒนราช  (2557) ท่ีได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียน ในโครงการเพาะพันธุปญญา  ผลการวิจัยพบว่า  ครูและนักเรียน
มีความเห็นตรงกันวานักเรียนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเดนชัดในเรื่องความสามัคคีและการ
ท างานเปนทีม ความอดทน ความกลาแสดงออก และความพยายามขยันพากเพียร  สิ่งที่นักเรียนคิดวาไดรับจาก
การเรียนรูแบบโครงงานมากท่ีสุดคือการเรียนรูดวยการคนควาที่เกิดจากประสบการณนอกหองเรียนผานกระบวน



 
 

 

 
348 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

การคิดในหลายรูปแบบแลวจึงสรุปเปนองคความรูของตนเอง  และการเรียนรูผานการท าโครงงาน  ใหนักเรียน
พัฒนาตนเองครบทั้งสามดานเรียงตามล าดับจากมากไปนอยไดแก ดานความรู  ดานเจตคติ  และดานทักษะ
กระบวนการ  การเปลี่ยนแปลงดานทักษะกระบวนการที่เดนชัดที่สุด  คือ  ทักษะการท างานเปนทีม อยางไรก็ตาม
ความรูที่นักเรียนตระหนักวาตนไดรับยังจัดอยูในขั้นความจ าขาดการเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูในหลักสูตร  สะท
อนใหเห็นวาการคิดขั้นสูงยังจ าเปนจะตองไดรับการพัฒนาตอไป 
        2. การเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบารา      
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

   การศึกษาการเขียนรายงานโครงงานรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านปากบารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลวิจัยพบว่า การเขียนรายงานโครงงานราย วิชา
สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  11.64  โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2557 : 63) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงานเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ด้วยตนเอง มากกว่าการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดจากครู และสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2556 : 139) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผู้เรียนได้
เข้าสู่กระบวนการสืบสวน น ามาใช้ในการผลิตที่เป็นรูปธรรมออกมา ซึ่งแสดงออกถึงความรู้ความคิด และสามารถ
น ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์ได้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนด้านต่างๆที่มีอยู่ในตัวของ
ผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย  ซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนใน
การเขียนรายงานโครงงานของนักเรียนในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
            1. ยังมีนักเรียนบางส่วนท่ียังไม่ชอบกับการท างานเป็นกลุ่ม ยังยึดติดกับเพื่อนกลุ่มเดิม ดังนั้นการน าวิธีนี้
ไปใช้ครูควรศึกษาเทคนิคการแบ่งกลุ่มด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนและการสอนของครูให้ด าเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
            2. ครูผู้สอนควรวางแผนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้รอบคอบ  ก่อนที่จะด าเนินการตามแผน 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรืน่ เมื่อมีปัญหาในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาที่
เหมาะสมและรวดเร็ว  
            3. ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน จะต้องยืดหยุ่น นักเรียนอาจต้องใช้เวลาอื่นๆที่
ไม่ใช่เวลาปกติ  
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
            2.1 ควรท าการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ หรือรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
             2.2 ควรมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อสามารถน าผลไปพัฒนานักเรียนแต่
ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ 
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 

The result of organizing activities for folk games By local wisdom That affects 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนช้ัน

อนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี  ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 3  ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  จ านวน 43 คน  ใช้เวลาในการท าวิจัย 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ  แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน จ านวน 8 แผน  และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กอายุ  5-6 ปี  ด าเนินการทดลองตามรูปแบบ
การวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดย  น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
การทดลองและหลังการทดลองของเด็กกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของเด็กกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีคะแนนทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 43.35 และหลังการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 52.65 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่   
 

Abstract 
The purpose of this research is to compare the use of small and large muscle muscles. 

Of kindergarten students 3, Ban Bo Hin School Before and after the activities of folk play By 
local wisdom The population in this research is male and female children aged 5 -6  years 
studying in kindergarten,  3rd  year, 2nd semester, academic year 2018 , Ban Bo Hin School, 43 
people.  Spent 4 weeks to do research By local wisdom affecting the development of small and 
muscular muscles Of students in kindergarten 3, Ban Bo Hin School, number 8 plan  And a test 
to measure the ability to use small and large muscle muscles of children aged 5-6 years   
 

 
 
 
 

1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อหิน) 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 
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Conducting experiments according to the One Group Pretest-Posttest Design research model. 
Analyze data by The scores obtained from the pre-test and post-test of the sample group were 
analyzed. Find the percentage, mean (µ) and standard deviation (σ) and compare the average  

score of the ability to use small and large muscles of the kindergarten 3  students at 
home school Stone pond Before the experiment and after the experiment Of the sample 
children  The research found that Preschool children who have been organizing activities for folk 
games With local wisdom having skill points for using small and muscular muscles before major 
activities were 43.35 and after the activities of folk games By local wisdom is equal to 52.65 

 

Keywords : Folk game , local wisdom , small and muscular muscles development 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการการพัฒนาและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพื่อเป็น
พื้นฐานตลอดชีวิตของเด็กอาศัยประสบการณ์ตรงจากการได้ตอบสนองจากสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมโดยเด็กต้องเกิด
ความสนใจเอง ไม่เกิดจากการบังคับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบผสมผสานท่ีใช้สื่อหลากหลายท าให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสูงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะพัฒนาการของกล้ามเนื้อ
มัดเล็กท่ีให้เด็กท ากิจกรรมทางด้านศิลปะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการประสานงานระหว่างตากับมืออันเป็นพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย  
ครูสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กพร้อมทั้ง
เป็นการช่วยสร้างลักษณะนิสัยอันดีงามและแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้แก่ น้ิวมือ 
ข้อมือ มือการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ท่ีช่วยให้เด็กสามารถท า สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเน้นให้มีการส่งเสริมพัฒนาการ เรื่องความ
พร้อมทุกด้านให้มีคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกายก็เป็นด้านหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และมัดเล็กพัฒนาไปตามวัยให้เหมาะสม เมื่อเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กก็ควรให้ความสนใจด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการเขียน 
ตลอดจนการใช้มือและฝึกประสาทสัมผัสในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ท่ีส าคัญ ได้แก่ การฝึกประสาทสัมผสั การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ และการฝึก
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา วิธีส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถท าได้โดยให้เด็กฝึกฝนใช้
มือจับสิ่งของต่างๆแม้ว่าทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็บางอย่างจะขึ้นอยู่กับการที่มีทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญก่อ่น 
แต่ทั้งสองอย่างจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน เพราะทักษะทั้งสองขึ้นอยู่กับการควบคุมของกล้ามเนื้อ และความสัมพันธ์
ของตาและมือเหมือนกัน จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เวลาให้ระบายรูปภาพก็ออก
นอกเส้นหรือนอกกรอบ หยิบจับดินสอหรือสีไม่ถนัดและไม่ถูกต้อง ขาดความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้กรรไกรใน
การตัดกระดาษตามแบบการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการพัฒนาและเป็นกระบวนการที่เรียนรู้ที่
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานตลอดชีวิตของเด็กอาศัยประสบการณ์ตรงจากการได้ตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรม  โดย
เด็กต้องเกิดความสนใจ ไม่เกิดจากการบังคับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบผสมผสานที่ใช้สื่อหลากหลาย  
ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ครูสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของเด็ก พร้อมทั้งเป็นการช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามและแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2554 ) 
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การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็กปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
โดยเฉพาะการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาจะท าให้เด็กสามารถควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง
อวัยวะทั้งสองส่วนซึ่งน าไปสู่ความพร้อมในการเขียนต่อไปการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กโดยการค านึงถึงหลักของพัฒนาการ วุฒิภาวะ ธรรมชาติ และการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นส าคัญซึ่งพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นพัฒนาด้านแรกที่มีความส าคัญและส่งผลต่อพัฒนาการ 
ทางด้านอื่นๆโดย เฉพาะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก (Fine-motor Development) เป็นความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมือที่เด็กใช้ในการหยิบจับ (Manipulation Abilities) สิ่งของต่างๆ เช่น การติดกระดุม การผูกเชือก
รองเท้า การจับสีเทียนการจับดินสอ การใช้กรรไกรตัดกระดาษ การร้อยลูกปัด เป็นต้น ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อบริเวณมือ ข้อมือ นิ้วมือการท างานของ
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการประสานสัมพันธ์กัน เช่น การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ ตา 
ข้อมือ น้ิวมือ เป็นต้น  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาช้ากว่าพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่
เนื่องมาจากการประสานสัมพันธ์ที่ไม่ดีพอ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อตากับมือมีผลท าให้เด็กไม่สามารถใช้มือได้อย่าง
คล่องแคล่วเหมือนเด็กโตหรือวัยผู้ใหญ่ เช่น เด็กวัยประถมศึกษา หรือวัยผู้ใหญ่สามารถตัดกระดาษได้ตามเส้นหรือ
ตามรอยหยักได้ดีกว่าเด็กในระดับปฐมวัย  เด็กโตสามารถผูกเชือกรองเท้าได้คล่องแคล่วกว่าเด็กในวัยอนุบาล  เป็น
ต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูจัดให้เด็กเป็นการจัด 
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์งานจากกิจกรรมที่หลากหลายแบบที่ครูจัด
ให้และเด็กมีโอกาสเลือกท า ตามความสนใจ คือ กิจกรรมงานป้ัน ได้แก่ ป้ันดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน้ ามัน เป็นต้น 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน้ า สีเทียน สีดินสอ ได้แก่ หยดสี เทสีระบาย สี เป่าสี ละเลงสีด้วยนิ้วมือ หรือส่วน
ต่างๆ ของมือหรือ พิมพ์ภาพ เป็นต้น  กิจกรรมงานกระดาษ ได้แก่ ฉีก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น กิจกรรม
ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ และของเหลือใช้  หรืออาจจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ   ได้แก่  ประดิษฐ์กระทงใบตอง 
ประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ เป็นต้น การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งครู
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเลือกการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีในการเข้าสังคม  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรในหัวข้อประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม
ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคมเช่น การเล่น
การท างานกับผู้อืน่ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 

การที่เด็กได้เรียนรู้การท างานร่วมกันท าให้เด็กจะได้ฝกึฝนการช่วยเหลอื การแบ่งปัน การร่วมมือ การเป็น
ผู้น าผู้ตาม การรู้จักการรอคอย ได้เรียนรู้การผลดัเปลี่ยนกันท างาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพัฒนาการของ
เด็ก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมที่สามารถจัดหลากหลาย เช่น การวาดภาพ การปั้นการฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพและการประดิษฐ์วัสดุ
ต่างๆ ซึ่งกระบวนการในการจัดกิจกรรมเหล่านี้สามารถด าเนินการให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนพฤติกรรมการท างาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การประสบความส าเร็จในช้ินงานน าไปสู่ความเช่ือมั่นในตนเองการจัดกิจกรรมศิลปะได้ง่าย มี
ความปลอดภัยต่อเด็ก เช่น  เมล็ดแตงโม รางไข่ ใบไม้ ก้านไม้ หลอด ดอกไม้  ฯลฯ มีทั้งการสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มและเดี่ยว โดยให้สร้างสรรค์ช้ินงานวันละ 1 ช้ิน ลักษณะการจัดกิจกรรมจะเป็นการจัดกิจกรรม
ภายใต้เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมทางสังคมด้านการช่วยเหลือ การแบ่งปัน ความร่วมมือสร้างสรรค์ในการ
วิจัยนี้เป็นการน าเอาวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในท้องถิ่น ที่สามารถหาได้และน ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม (สิริมา ภิญโญอนัตพงษ์,2550) 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของเด็กปฐมวัย 
เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า เทน้ าใส่แก้ว 
ดื่มนม รับประทานอาหาร การท างานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ อย่าง
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คล่องแคล่ว มือและสายตาท างานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี เด็กก็จะได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ อย่าง
สนุกสนานและประสบความส าเร็จ อีกทั้งเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือส าหรับการเขียน หนังสือใน
ระยะต่อไป เพราะหากเด็กไม่พร้อม และท าไม่ได้อย่างที่เพื่อน ๆ ท า อาจเกิดความคับข้องใจหรือ เกิดความรู้สึก
ล้มเหลว ท าให้ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ในอนาคตของเด็ก 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัย ให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ท างานอย่างประสานสัมพันธ์กันจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แต่การที่
จะให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องได้รับ การฝึกฝนให้เพียงพอและต่อเนื่อง ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองก าลังเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว เด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ได้ส ารวจ ได้เล่น ทดลอง ค้นพบด้วย ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) ที่กล่าว
ว่าการจัด การเรียนการสอนในระดับ ปฐมวัยเป็นแบบ “พหุจุดประสงค์” ซึ่งหมายถึงว่า การสอนปฐมวัยศึกษา
ไม่ได้มุ่งที่การพัฒนาสติปัญญาเพียง อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการดูแล การส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ และมีฐาน ความสามารถพร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน จึงเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมการเรียนรู้ให้
สมบูรณ์ตามวัย ผ่านการลงมือปฏิบัติ และการสัมผัสวัตถุสิ่งของ 

กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมหลักท่ีส าคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่าง
ดี  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย  เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นเด็กจะได้ใช้
สมรรถภาพด้านร่างกายหลายๆส่วนควบคู่กับการใช้สติปัญญา  และนอกจากนั้นการเล่นยังเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนและการท างานของเด็ก  ช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสังคมในทางที่ดี  เพราะในขณะที่
เด็กเล่นนั้นจะได้รับความสนุกสนาน  ได้เรียนรู้การเล่นที่เป็นกลุ่ม  เคารพกฎ กติกา  ได้แสดงความรู้สึกความ
ต้องการของตนเอง  ได้แสดงความพอใจและการยอมรับผู้อื่น  รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น (วีรพงศ์  บุญประจักษ์ , 
2545)  ดังนั้นการเล่นเกมร่วมกับผู้อื่นจึงสามารถส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือให้กับเด็กปฐมวัยได้   
เพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันและกันขณะเล่น  เพื่อให้เกิดความส าเร็จ  ฉะนั้นเด็กทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการท า
ให้เกิดความส าเร็จ  เด็กจะรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  รู้ถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ  
และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จนั้น  ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นฐานพฤติกรรมทางสังคม 

การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดและ ท าให้เด็ก
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอ้ม และเป็นกระบวนการพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกายเป็น
การเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไวด้านอารมณ์และ สังคม การเล่นสอนให้เด็กรู้จักเหตุผล 
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักกติกาในสังคม รู้จักแบ่งปันท าให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 
นอกจากนั้นการเล่นยังท าให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใสรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ด้านสติปัญญา การเล่นท าให้เด็กมี
โอกาสแสดงความคิดตาม สภาพแวดล้อม มีโอกาสแสดงออกเรียนรู้ที่จะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกิด
จิตนาการ ฉะนั้นการเล่นจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวัยเด็กท าให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพในสังคมการละเล่นต่างกับกีฬาการละเล่นแตกต่างจากกีฬาตรงท่ีการละเล่น จัดท าเพื่อมุ่ง ความสนุกสนาน
เป็นใหญ่ไม่มุ่งท่ีจะเอาชนะกันอย่างจริงจัง ท้ังผู้เล่นก็ไม่จ าเป็นต้องได้ฝึกซ้อมเตรียมตัวมาก่อนแต่อย่างใด คือจะเล่น
เมื่อไรก็อาจเข้าร่วมกิจกรรมเลยก็ได้และเป็นกิจกรรมการเล่นอีก ประเภทหนึ่งที่ท าให้เด็กได้เรียนรู้และฝึก
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ท้ังนี้ประโยชน์ของการละเล่น พ้ืนบ้านเป็นการละเล่นเพื่อการออกก าลังกายที่จะท าให้
เด็กเกิดสมรรถภาพทางกายที่ดีมีความสุข สนุกสนานและพัฒนาการทางด้านสังคมอีกทั้งเป็นการละเล่นที่ไม่เน้น
อุปกรณ์หรือเครื่องประกอบการ เล่นมากนักวัสดุที่ใช้หาง่ายสะดวกสบายและประหยัดซึ่งเหมาะกับสภาพของ
โรงเรียนประถมศึกษา (วิราภรณ์  ปนาทกูล, 2531) ทั้งนี้คุณค่าที่เกิดจากการละเล่นพื้นบ้านไว้ว่าเป็นผลดีทางด้าน 
ร่างกายการละเล่นพื้นบ้าน ให้คุณค่าส่งเสริมทางด้านร่างกายกับผู้เล่นครบถ้วนทุกคุณค่าเรียงล าดับ คุณค่าที่ได้รับ
จากมากไปหาน้อย คือได้รับคุณค่าเกี่ยวกับความอ่อนตัวความแม่นย าการทรงตัวที่ดีการ ประสานงานของระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกาย ความแข็งแรง พลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความ คล่องแคล่วว่องไว และความอดทนของ
ระบบหายใจ รูปแบบการฝึกหรือการออกก าลังกายนั้นก็มี หลายรูปแบบโดยเฉพาะรูปแบบการฝึกแบบสถานีนับว่า
เหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษา  (ชัชชัย โกมารทัต, 2549) 
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ดังนั้นการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย  ควรมุ่งปลูกฝังพฤติกรรมทางสังคมในด้านความร่วมมือ เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้  และรู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  การเล่นจะเป็นสื่อกลางให้เด็กได้เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม  
เพราะการเล่นเกมสามารถจูงใจให้เด็กท าสิง่ต่างๆได ้ รู้จักท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เด็กปฐมวัย
จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมพฤติกรรมร่วมมือ  เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีต่อไปด้วยความส าคัญและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่ากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นหรือไม่   
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้ใช้เป็น
แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียน 

บ้านบ่อหิน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ

มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง  อายุ 5-6 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อหิน  จ านวน 43 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 60 นาที ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดลอง
ทัง้สิ้น 8 ครั้ง ตามแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กและ
กล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กอนุบาลปีท่ี 3 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แบบแผนการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกลา้มเนื้อมดัใหญ่ทีผู่้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 2. ผู้วิจัยท าการด าเนินการทดลองในกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 2 วัน วันละ 60 นาที ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ซึง่ในแต่ละวันจะเตรียมอุปกรณ์ตา่งๆ 
ตามแผนการจัดกจิกรรม 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 4 สปัดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกลา้มเนื้อมดัใหญ่ของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน หลังการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง 
 4.น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติ 
2. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

และกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน จ านวน 8 แผน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กอายุ 5-6 ปี  มี 20  ข้อ 

4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ

มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
1.การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ

มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผล

ต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน   
1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  รวม
ทั้งหมด 8 แผน  ซึ่งมีแนวการจัดกิจกรรมและตารางกิจกรรม  ดังนี้ 
  1.2.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกลา้มเนื้อมดัใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  การจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 วัน  ได้แก่  วันพุธและวันศุกร์   
วันละ 60 นาที  ตั้งแต่เวลา 9:30 - 10:30 นาที   
  1.2.2 ตารางวันและเวลาการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่ีมีผล
ต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน   
 

ตารางท่ี 1  แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
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     สัปดาห์                วัน                              เวลา                                กิจกรรม 
1     พุธ                           9.30 – 10.30 น.                       มอญซ่อนผ้า 

    ศุกร์                          9.30 – 10.30 น.                      กระโดดเชือก          
2     พุธ                           9.30 – 10.30 น.                       ลงิชิงบอล 

    ศุกร์                          9.30 – 10.30 น.                      ลากหมากต้อ          
3     พุธ                           9.30 – 10.30 น.                       ปิดตาตีหม้อ 

    ศุกร์                          9.30 – 10.30 น.                      ม้าก้านกล้วย          
4     พุธ                            9.30 – 10.30 น.                      เดินกะลา 

    ศุกร์                          9.30 – 10.30 น.                       ว่าวไทย          
 

1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ที่สร้างขึ้น มาปรับใช้กับกิจกรรมของ
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  และอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้มีรายละเอียดที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1.4 สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน คู่มือนี้ ประกอบด้วย  หลักการและ
เหตุผล  จุดมุ่งหมาย  แนวทางการจัดกิจกรรม  บทบาทของครู  บทบาทของเด็ก  การประเมินผล  และตารางวัน
เวลาการจัดกิจกรรมเพื่อน าไปใช้ทดลองจริงต่อไป 
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย 

การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
ด าเนินการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

ของเด็กปฐมวัย 
3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 
ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์  อาจารย์นิเทศก์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
นางทัศนีย์  นิโกบ   คุณครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านบ่อหิน 
นางสาวรอกี่เยาะ  อาแว  คุณครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน 
4. น าแบบทดสอบเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

จึงน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศกึษาหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยที่จะท า ศึกษาขั้นตอนการท าการวิจัย 
2. ระยะก่อนการทดลองน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการทดลอง จ านวน 20 ข้อ 
3. ระยะท าการทดลองโดยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างตามแผนการจัดกิจกรรมพร้อมสงัเกตการท า

กิจกรรม 
4. ระยะหลังท าการทดลอง หลังจากการทดลองใช้กิจกรรมครบแล้วท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ

แบบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนทดลอง แล้วน าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนและน าคะแนนทั้งก่อนและหลัง
การทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนและหลังการ

ทดลองมาให้คะแนน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
1. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์     

หาค่าเฉลี่ย (µ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของเด็กกลุ่มเป้าหมาย  
 

7. สถิติในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 1. หาค่าเฉลี่ย (µ) แบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 

2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  
3. หาค่าร้อยละ (Percentage) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียน
ช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และน ามาเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ก่อนการทดลอง (Pretest) หลังการทดลอง (Posttest) ของเด็กกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินก่อนการทดลอง (Pretest) หลังการทดลอง (Posttest) ของเด็ก
กลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 

ภาพที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัเล็กและกลา้มเนื้อมดัใหญ่  ของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินก่อนการ
ทดลอง (Pretest)  และหลังการทดลอง (Posttest) ของเด็กกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
ผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของเด็กกลุ่มตัวอย่างพบว่า ก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินเท่ากับ  43.35  และหลังการทดลอง  คะแนน
เฉลี่ยของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหินเท่ากับ  
52.65  เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียน
บ้านบ่อหินก่อนการทดลองและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน พบว่า  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  

กลุ่มทดลอง คะแนนเตม็ N µ σ ร้อยละ 
ก่อนการทดลอง 

(Pretest) 
60 43 43.35 6.61 72.25 

หลังการทดลอง 
(Posttest) 

60 43 52.65 5.04 87.75 
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เด็กมีคะแนนของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่แตกต่างกันคือ  เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง  การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  สามารถสรุปผลการวิจัย
และอภิปรายได้ดังนี้ 
 ผลที่เกิดกับนักเรียน :  จากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ผลปรากฏว่า  
นักเรียนมีคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 43.35  และ
หลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีค่าเท่ากับ 52.65  และพบว่าการเล่นยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ (คณาจารย์ชมรมเด็ก. 2545)  น่ันคือ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางกายในด้านการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในแง่ท า
ให้เด็กรู้สึกสบายร่าเริงแจ่มใสปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี  ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม คือ ท าให้
เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน รู้จักการให้และการรับรู้จักร่วมมือกันและ การสร้างมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนฝูง นอกจากนั้นการเล่นของเด็กยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน สติปัญญาคือการใช้ภาษาได้ดีขึ้น 
ฝึกการแก้ปัญหาและส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  เป็นต้น 

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  :  จากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ผลปรากฏว่า  
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรม  ท าให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายและมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ดียิ่งข้ึน 
 ผลที่เกิดกับท้องถิ่น  :  จากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ผลปรากฏว่า  
นักเรียนให้ความสนใจในการละเล่นพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น  และสามารถกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นท่ีตน
อาศัยอยู่และมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 ผลที่เกิดกับตนเอง  :  จากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ผลปรากฏว่า  
การจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความกระตุ้นในการท างาน  และสามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ท้ังนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างครูผู้สอน  ผู้เรียน  และชุมชนอีกด้วย 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ

มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  จากผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่หลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  ซึ่งนักเรียน
มีคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 43.35  และหลังการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีค่าเท่ากับ 52.65  ทั้งนี้ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึก
การละเล่นพื้นบ้าน  มีพัฒนาการในด้านของสมรรถภาพทางกลไกและความสามารถในการเรียนรู้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านดีขึ้น เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เด็กมีความสามารถในการท าลุก-นั่งได้ดีขึ้น และในด้าน
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ของพลังของกล้ามเนื้อ เด็กสามารถขว้างลูกบอลไกลได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านยัง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งภายหลังการฝึกเป็นเวลา 4 สัปดาห์นั้น  เด็ก
สามารถเรียนรู้ผลจากการฝึกการละเล่นพื้นบ้านได้ในระดับดี   ทั้งนี้เกิดจากการการที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เด็กฝึก
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นการละเล่นท่ีนิยมเล่นกันในหมู่บ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า  กระโดดเชือก  ลิงชิงบอล  
ลากหมากต้อ  ปิดตาตีหม้อ  ม้าก้านกล้วย  เดินกะลา  และว่าวไทย  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าว่าเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านท่ีเหมาะสมสามารถใช้กับเด็กปฐมวัยได้  จากผลการทดลองช้ีให้เห็น
ว่า ภายหลังที่เด็กปฐมวัยได้เข้ารว่มกิจกรรมการละเลน่พ้ืนบ้านเดก็ปฐมวัยมีสมรรถภาพทางกลไกดีขึ้น ทั้งด้านความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความอดทนของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว และ
ความอ่อนตัว ซึ่งเกิดจากการที่เด็กปฐมวัยได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย  (physical movement)  เป็นการเคลื่อนไหวท่ีท าให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กในเรื่องหน้าที่ของร่างกาย และสามารถควบคุมการใช้งานส่วนต่างๆของร่างกาย
ให้สัมพันธ์กันถูกจังหวะเวลา การเคลื่อนไหวประกอบด้วย การควบคุมการใช้กล้ามเนื้อแขน ขา การทรงตัว รวมถึง
การตระหนักเรื่องการเคลื่อนไหว โดยการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ได้แก่ การนั่งการยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด 
การกระโจน ซึ่งการเคลื่อนไหวพื้นฐานนี้ สามารถท าให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อันได้แก่ แขน ขา และล าตัว 
การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั้น ส่วนมากนิยมใช้เรื่องของการละเล่น เนื่องจากการละเล่น
ของเด็กปฐมวัยจะท าให้เด็กต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนที่จึงท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และ
พบว่าการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกายในด้านการฝึกฝนการใช้
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ท าให้เด็กรู้สึกสบายร่าเริง  แจ่มใส 
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ท าให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  แบ่งปันสิ่งของซึ่ง
กันและกัน รู้จักการให้และการรับ นอกจากนั้นการเล่นของเด็กปฐมวัยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  
คือการใช้ภาษาได้ดีขึ้น  ฝึกการแก้ปัญหาและส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
(คณาจารย์ชมรมเด็ก, 2545) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อครูผู้สอนมี
ความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่และคิดหาวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจที่
สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กได้ 

1.2 ครูควรแนะน าในการท ากิจกรรมให้เด็กๆได้คิดด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เพื่อฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์จิตนาการ ให้รางวัลแก่เด็ก เ ช่น ค าชมเชยเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท า
กิจกรรม 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการใช้กิจกรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน กับผลของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ต่อการเล่นเครื่องเล่นสนามของเด็ก
ระดับปฐมวัย 
 2.2 ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ได้แก่  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ
SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   
80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบการอ่านจับใจความในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอน
แบบ SQ3R ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ได้มาจากวิธีการเลือก
แบบสุ่มเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความ 2) 
แผนการสอนเรื่อง การอ่านจับใจความ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t–test (Dependent 
Samples) พบว่า ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความ ปรากฏว่าได้เท่ากับ 
80.35/86.51 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่นเรื่อง การอ่านจับใจความสูงกว่า
ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่ระดับนัยส าคัญ .05   

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น,การอ่านจับใจความ, วิธีสอนแบบ SQ3R 
 

Abstract 
This research aims to 1) develop a training package for reading comprehension in Thai language 
through SQ3R instructional approach to meet criterion of 80/80 of efficiency, and 2) compare 
the achievement in reading comprehension of the students between before and after learning. 
The samples used in the research were 10 of grade four students from Bansipo School, 
Narathiwat province, the academic year 2018, derived from a purposive sampling method. The 
research tools consisted of 1) A training Package for Reading Comprehension, 2) A Learning 
Management Plan, and 3) An Achievement Test. Statistics used were percentage, mean and 
standard deviation. The t-test (Dependent Samples) was used to test hypothesis. The results 
found that the efficiency of the training package reading comprehension exercise was 80.35 
/86.51. Reading comprehension of the students after leaning using the training package at .05 
level.     
Keywords : SQ3R Instructional Approach, Learning Achievement, A training package for reading 
comprehension 
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บทน า 
ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ในโลกล้วนใช้ภาษาในการ

ติดต่อสื่อสารกัน สอดคล้องกับอมรา ประสิทธิ์สินธุ์ (2542 : 22) กล่าวว่า “ภาษาเป็นสมบัติของชาติมนุษย์เป็น
เครื่องมือที่ใช้สื่อสารกัน”ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น สิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ  คือ การอ่าน การอ่านจึงมีคุณค่าต่อชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียน
การสอนที่ต้องค านึงถึงการปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่านเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอ่าน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ได้ก าหนดการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสัมพันธ์กันเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจับใจความส าคัญคิดเชิงวิจารณ์และวิเคราะห์ใจความส าคัญ ตามที่ฤดีมน ปรีดีสนิท (2530:7) ได้กล่าวไว้ว่า
ในด้านการสอนอ่านในโรงเรียนต่าง ๆ  เท่าที่เป็นอยู่ปรากฏว่าผู้สอนจะประสบปัญหาอย่างมากคือไม่ทราบว่าจะใช้
วิธีสอนแบบใด จึงจะช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วมีหลักการในการสะกดต่าง ๆ ที่ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูง การอ่านจับใจความถือว่าเป็นทักษะการอ่านพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการอ่านในระดับต่อ ๆ  
ไป เพราะถ้าหากนักเรียนไม่สามารถจับใจความได้ก็จะท าให้ไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ เช่นเดียวกับส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (2551:1) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและประโยชน์ของการอ่านจับ
ใจความที่มีต่อการเรียนการสอนจึงก าหนดเรื่องการอ่านไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1:ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและก าหนดตัวช้ีวัด เรื่องจับใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน จากความคิดเห็นของนักวิชาการที่ได้เล็งเห็นถึงการอ่านจับใจความว่ามีความส าคัญต่อการ
เรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก  

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส พบว่า 80% ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ยังจับใจความไม่ได้ คือจับประเด็นไม่ได้ ว่าส่วนใดคือใจความส าคัญ ท าให้จับ
ประเด็นได้ไม่สมบูรณ์ และไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองไม่ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเรียน
วิชาภาษาไทย จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้สอนแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียน และค้นพบวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้คือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
วิธีการสอน SQ3R ซึ่งเป็นวิธีสอนของ ฟรานซีส  พี โรบินสัน (Robinson, 1961,pp. 29-30)  ผู้เช่ียวชาญด้านการ
อ่าน มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้เสนอยุทธวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไว้สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของ
เรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วจดจ าได้ดีและทบทวนเรื่องราวท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยบริบทของโรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ดังนั้นเรื่องราวท้องถิ่นจึงมีความส าคัญที่จะน ามาเรียบเรียงใช้
เป็นสื่อข้อมูลท้องถิ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เช่น ต านาน นิทาน ทรัพยากร และสถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี (2544: 159)  ที่กล่าวว่า “สภาพท้องถิ่นหรือปัญหา
ในท้องถิ่นควรน ามาเป็นหัวข้อในการเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่น
สามารถจะอวดคนต่างถิ่นให้รู้จักของดีในท้องถิ่นตน  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสร้างชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบSQ3R ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเรื่องราวเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอ่ไป 

 



 
 

 

 
363 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความ 
ด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างชุดแบบฝึกหดัท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบSQ3R ส าหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนบ้านสโิป จังหวัดนราธิวาส  ด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ระหวา่งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสรมิทักษะ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านสิโป กลุ่มที่ใช้       

ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ได้แก่  นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 

ทั้งหมด 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน   
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

10 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ตัวแปรต้น คือ ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบทดสอบชุด

แบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
บันทึกผลเพื่อค านวณหาค่าทางสถิติต่อไป  
            3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแผนการสอนชุด
แบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R จ านวน 6 แผน ก าหนดเวลาการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้แผนละ 50 นาที 

   4. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัการใช้แบบฝึกหัด อ่านจับใจความ เป็นรายบุคคล เรื่อง การ
อ่านจับใจความโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกผล เพื่อค านวณหาค่าทาง
สถิติต่อไป 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง มีดังน้ี  
1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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มีทั้งหมดจ านวน  6 ชุด  คือ    
 ชุดที่ 1 แบบฝึกหัดจับใจความ 
 ชุดที่ 2 แบบฝึกหัดจับใจความ เรือ่ง นิทานพื้นบ้าน พาเพลิน 
 ชุดที่ 3 แบบฝึกหัดจับใจความ เรือ่ง ต านานลองกอง 

 ชุดที่ 4 แบบฝึกหัดจับใจความ เรือ่ง นามเลื่องลือ ซีโปบ้านฉัน 
 ชุดที่ 5 แบบฝึกหัดจับใจความ เรือ่ง มหัศจรรย์น้ าตกซีโป 
 ชุดที่ 6 แบบฝึกหัดจับใจความ เรือ่ง อ าเภอของฉัน กับความหลังเก่าก่อน  
2.  แผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ 
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ   

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2. สร้างชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เร่ืองการอ่านจับใจความ  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 ชุด โดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง     
แบบฝึกหัด 

2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาและเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความ 

2.3 ศึกษาเนื้อหาท้องถิ่นที่ส าคัญและน่าสนใจเพื่อใช้ก าหนดเนื้อหาในการสร้างชุดแบบฝึกหัด
ท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยได้ด าเนินการศึกษา
จนได้ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

2.3.1 ประวัติหมู่บ้านซีโป เนื่องจากหมู่บ้านซีโปมีประวัติความเป็นมาก่อนเริ่มก่อตั้ง
หมู่บ้านซีโปที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนรู้ 

2.3.2 ต านานลองกอง 200 ปี สืบเนื่องจากหมู่บ้านซีโปเป็นต้นก าเนิดของต้นลองกอง และ
เป็นสถานที่ ที่มีผลลองกองที่รสชาติดีที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นต านานลองกอง
จึงเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็น
ความส าคัญและของดีในท้องถิ่นของตนเอง 

2.3.3 น้ าตกซีโป หมู่บ้านซีโปมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นมรดกที่ควรค่าแก่   การ
ดูแลรักษา ซึ่งวนอุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านซีโป อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าที่ส าคัญของ
หมู่บ้าน การให้ความรู้เรื่องน้ าตกซีโป เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจ
ตระหนักถึงความความส าคัญของทรัพยากรและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักหวง
แหนบ้านเกิดของตนเอง  

2.3.4 ประวัติความเป็นมาของต าบลเฉลิม หมู่บ้านซีโปเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของ
ต าบลเฉลิม ซึ่งต าบลเฉลิมมีที่มาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของชาวบ้านใน
สมัยก่อน ประเด็นดังกล่าวท าให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องการด าเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่นในสมัยก่อน 

2.3.5 วังเก่าเมืองระแงะ หมู่บ้านซีโปตั้งอยู่ในอ าเภอระแงะ อ าเภอระแงะมีสถานท่ีที่ส าคัญ
ในสมัยก่อน คือ วังระแงะ ซึ่งก าลังจะเลือนหายในความทรงจ าของคนในปัจจุบัน
วังระแงะจึ งเป็นอีกหนึ่ งประเด็นที่น่ าสนใจในการเพิ่ มคลั งความรู้ด้ าน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอของตัวเองให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของผู้เรียนแล้วนั้นยังมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้านที่นักเรียนควรรู้จักซึ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาต่าง ๆ  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นได้มาโดยวิธีต่อไปนี้ 
- ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นหมู่บ้านซีโป ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
- สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
- น าข้อมูลจากการสอบถามและสมัภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบเรียงร้อยเป็นบทความซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงของชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น 
- น าบทความไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยค านวณค่า IOC  

2.4 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะสร้างชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความ 
2.5 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.6 ออกแบบชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความให้มีเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
2.7 สร้างชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2.8 น าชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  

เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์  
2.9 ปรับปรุงแก้ไขชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
2.10 น าชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่นที่ได้แกไ้ขแล้วน าไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนบ้านสโิป จังหวัดนราธิวาส 
3. การสร้างแผนการสอน 

1) แผนการสอน เป็นแผนการสอนเรื่องการอ่านจับจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R โดยน าชุด
แบบฝึกหัดท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างมาใช้เป็นสื่อการสอน มีวิธีการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี   

- ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 - ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
 - ศึกษาทฤษฎีการสอนแบบ SQ3R     
 - ก าหนดจุดประสงค์  โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายของบทเรียน  
 - เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายเรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ3R     

- เสนอแผนการสอนและแบบประเมินแผนการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญต่อผู้เช่ียวชาญ     
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอนในด้าน เวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อการสอนการวัดผลประเมนิผล แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – 
Objective Congruence หรือ IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 +1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการสอนนั้นมีความสอดคล้อง 

 0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการสอนนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
-1    หมายถึง แน่ใจว่าแผนการสอนนั้นไม่มีความสอดคล้อง  

ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
  - ปรับปรุงแผนการสอนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 - น าแผนการสอนไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัด
นราธิวาส 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีวิธีการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
- วางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยการก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการวัด    

          - ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ 
          - สร้างแบบทดสอบ โดยมี 1 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ 
โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ 
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- เสนอแบบทดสอบต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยค านวณหาค่า IOC   
- ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
- น าแบบทดสอบไปใช้งานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าทางสถิติ โดยใช้ร้อยละ       

คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ 80 / 80 ตามสูตร E1/E2                
 2. น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกหัด

ท้องถิ่น 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ ประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ใน
ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้น าคะแนน             
ผลการทดลองมาวเิคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความหรือคะแนนจากกระบวนการ (E1) 

 

ชุดที ่ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 
ชุดที ่1 แบบฝึกหัดจับใจความ 10 7.56 0.79 74.65 
ชุดที่ 2 แบบฝึกหัดจับใจความ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน พาเพลิน 10 7.88 1.00 78.83 
ชุดที่ 3 แบบฝึกหัดจับใจความ เรื่อง ต านานลองกอง 10 8.13 0.60 81.39 
ชุดที่ 4 แบบฝึกหัดจับใจความ เรื่อง นามเลื่องลือ ซีโปบ้านฉัน 10 8.11 0.76 81.16 
ชุดที่ 5 แบบฝึกหัดจับใจความ เรื่อง มหัศจรรย์น้ าตกซีโป 10 8.39 0.58 83.95 
ชุดที่ 6 แบบฝึกหัดจับใจความ เรื่อง อ าเภอของฉัน กับความหลังเก่าก่อน 10 8.20 0.91 82.09 

รวม 60 48.27 4.64 80.35 
    จากตาราง 1  พบว่านักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการ
สอน SQ3R ในชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยไดค้ะแนนรวมเฉลี่ย 48.27 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็น 
ร้อยละ 80.35 แสดงว่าชุดแบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ ในบทเรียน (E1 ) เท่ากับ 80.35 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R 
ในชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (E2) 
 

ระยะเวลา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

X  S.D. ร้อยละ 
แบบฝึกทักษะ 60 48.27 4.64 80.35 
แบบทดสอบ 20 17.30 1.20 86.51 

 
   จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนท าแบบฝึกทักษะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น           
เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.27  จาก
คะแนนเต็ม 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 80.35 และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากชุด
แบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.30 จากคะแนนเต็ม 20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20       
คิดเป็นร้อยละ 86.51 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ในชุดแบบฝึกหัด
ท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 
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80.35 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ในชุด
แบบฝึกหัดท้องถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.35/86.51 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้คือ E1 / E2 เท่ากับ 80/80 ดังวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R  
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง        
        การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดแบบฝึกหัด
ท้องถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส หลังการใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น 
ในการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเมื่อท าการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง  
โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน แล้วน าผลคะแนนที่ได้มาจากการค านวณค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ t-test (Dependent Samples)  
ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ     
                โดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R ในแบบฝึกหัดท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 

คะแนนสอบ คะแนนเตม็ Mean S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 20 9.7674 2.57 -17.770 10 
 

0.05 
หลังเรียน 20 17.3023 1.20 

   

  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
9.76 จากคะแนนเต็ม 20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 คะแนน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากชุด
แบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความ แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
17.30 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง จับใจความโดยใช้รูปแบบการสอนแบบSQ3R สรุป
ได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป 
จังหวัดนราธิวาส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

       1. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 คน 
                   2. ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรยีน พบว่านักเรียน 10 คน  ได้ท าแบบทดสอบก่อน
การเรยีนรู้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการสอน SQ3R จ านวน 20 ข้อ คะแนน
เต็ม 20 คะแนน พบว่ามีนักเรยีนไม่ผ่านตามเกณฑ ์

      3. ผลการสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน  พบว่านักเรียน 10 คน  ได้ท าแบบทดสอบหลัง
เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกหดัท้องถิ่น  เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้รปูแบบการสอน SQ3R จ านวน 20 ข้อ คะแนน
เต็ม 20 คะแนน พบว่า  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100   
                 4. ผลการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการ
อ่านจับใจความรูปแบบ SQ3R โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ซึ่งค้นพบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน สรุปว่า
คะแนนกลุ่มนักเรียนทดลองแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดย
ใช้รูปแบบการสอน SQ3R ในชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 80.35 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และเมื่อ
ทดสอบหลังการเรียนรู้แล้วคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.51 ปรากฏว่า เมื่อค านวณหาประสิทธิภาพ
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ของคะแนนรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เท่ากับ 80.35/86.51 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80   
      5. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.76 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเท่ากับ 17.50 คะแนนตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยพัฒนากระบวนการอ่านจับใจความด้วยชุดแบบฝึกหัด
ท้องถิ่นโดยใช้การสอนรูปแบบ SQ3R ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป อ าเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบว่านักเรียนมีการพัฒนาการหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับอรุณี  พงษ์ไพบูลย์ (2550:76) ได้วิจัยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีสอนแบบ SQ3R  
กับวิธีสอนตามคู่มือครูผลวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

2.  ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี สะอาดเอี่ยม และคณะ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านค าราชาศัพท์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้สถิติ t-test พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ณันท์ขจร กันชาติ (2550 : 92) ได้วิจัยผลการเรียนรู้ภาษาไทย  
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบ SQ3R หลังการสอนสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ตั้งไว ้

นอกจากน้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส ยังมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย
และหลักการการจับใจความแบบ SQ3R และประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ ซึ่งความสนใจของผู้เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนตั้งใจเรียนและท าชุดแบบฝึกหัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งผู้เรียนยังมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความที่ดีขึ้น และเนื้อหาที่ใช้ในการจับใจความได้ค านึงเรื่องใกล้ตัว  
ของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเนื้อหาและการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้เรียนรู้จักและทราบความหมายมาก่อนแล้ว  
จะท าให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้นเกิดความกระตือรือร้นที่จะอ่าน และตั้งใจท าชุดแบบฝึกทักษะให้ได้คะแนนดี   
อีกประเด็นที่ผู้วิจัยได้ค้นพบเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นอกจากนักเรียนให้ความสนใจในเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้อง 
ในท้องถิ่นของนักเรียนแล้วยังส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของท้องถิ่นและเกิดส านึกรักในบ้านเกิด  
ของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนและแบบฝึกทักษะที่หลากหลาย รูปแบบ  
เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานมีความอยากรู้ อยากเรียน เรียนแล้วไม่เบื่ออันส่งผลให้ผู้เรียน  
มีพัฒนาการทางด้านการอ่านจับใจความได้ดยีิ่งข้ึน โดยคะแนนการทดสอบ ทั้ง E1/E2 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัย
ได้ตั้งไว้ คือ 80/80 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  เสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ต่อไป 
1.1  จากการวิจัยพบว่า การใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความในกิจกรรมการ

เรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 เป็นสิ่งที่ดี กล่าวคือ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น 
ทั้งยังก่อให้เกิดความสนุกสนานมีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตลอดจนสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรยีน
ได้อีกทางหนึ่ง 
  1.2  ในการน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้น  
ครูจะต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   1.2.1  ด้านตัวครู  การน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความไปใช้ในกิจกรรมการเรียน   
การสอนนั้นครูจะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ 
    1)  ศึกษาแผนการสอนทุกขั้นตอนให้ เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงจะก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและอีกประการหนึ่ง
เนื้อหาแผนการสอนหนึ่ง ๆ  อาจมีความซับซ้อนครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาทั้งนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายในการเรียนควรมีการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท าการเรียนการสอน 
    2)  ศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ครูผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับวิธีการเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบการใช้ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของผู้เรียนในการเรียน  
การสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดควรมีการปรับปรงุกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบเพ่ือง่ายแก่การเรียนการสอน 
  1.2.2  ด้านนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับ
ใจความได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์มากที่สุดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ดังนี้ ช้ีแจง  
หลักและวิธีการในการใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น เรื่องการอ่านจับใจความว่ามีวิธีการอย่างไร ตลอดจนข้ันตอนต่าง ๆ  
ในการใช้รวมถึงข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความสับสน
และเสียเวลาซึ่งวิธีการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเอง 
  1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูในการสร้างนวัตกรรมการเรียน  
การสอนเพื่อก่อให้เกิดก าลังใจ และเกิดความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทยของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4          
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ครูจัดท าข้ึนกับการสอนจับใจความเนื้อหาอื่น ๆ  นอกเหนือจากชุดแบบฝกึท้องถิ่น 
  2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างการสอนอ่านจับใจความกับการสอนอ่านจับ
ใจความแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  2.3  ควรน าเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ  มาใช้ในการจับใจความ และสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาใช้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการพิมพ์ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
โปรแกรม REVIVA พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธิวาส  โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวม คือ โปรแกรมเกมการฝึกพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าน้อยสุด  ค่ามากสุด 
ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การเปรียบเทียบก่อนและหลังด้วยการทดสอบ  แบบประชากร
สองกลุ่มไม่อิสระจากกัน  ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีคะแนนเท่ากับ 13.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.44  ส่วนการทดสอบหลังเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 17.70  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการเรียนโดยใช้โปรแกรม REVIVA พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ สูงกว่า
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

ค าส าคัญ : เกมคอมพิวเตอร์,ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทย 

Abstract 
     The purposes of this research are to compare the scores of student’s Typewriting 
performance before class and after class by using REVIVA Thai-English Typing. The sample group 
for this research is 10 of Grade 5 students, Wat Lamphu School, Narathiwat gained by using the 
sampling technique called Purposive Sampling. Equipment used for research sampling is 
Learning management plan called ‘Typewriting skills’. Staties analysis for scoring is Minimum 
score, Maximum score, Average scores, Percentage, Standard deviation and Comparing before 
and after class with Paired sample test which means Two groups of students are not 
independent of each other. From the research found that.  

1) The testing experiment of Grade 5 students before class starts found that the average 
score is 13.78 Standard deviation is 1.44 and for the after class is 17.70 Standard deviation is 
0.70 . The result shows that students getting better after using REVIVA Thai-English Typing. Which 
means the result after class are higher than before class significantly at 0.05 
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บทน า 

การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการเรียนการ
สอนมากขึ้นมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยัง บูรณาการวิชา
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น/ชุมชนที่ผู้เรียนได้อาศัยอยู่ ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  แต่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็ยังมีการ ด าเนินกิจกรรม ในรูปแบบภาค
ทฤษฏีในห้องเรียนอยู่ การปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานท่ีจริงยังมีอยู่น้อย ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

พื้นฐานของการพิมพ์งานที่ดีที่สุดจะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน ความจ า 
ทักษะด้านความแม่นย า ทักษะทางด้านปฏิภานไหวพริบ ร่วมอยู่ด้วยในการปฏิบัติงานหรือในการ เรียนการสอน   
ก็เช่นเดียวกัน หากต้องการให้ผลงานหรือช้ินงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว นั้น ผู้เรียน   จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านด้วยกันดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือหากในการ ปฏิบัติงานหากผลงาน หรือ 
ผลผลิตที่ออกมานั้นไม่สวยงาม หรือ ไม่เป็นไปตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้ก็จะท าให้งานที่ออกมาไม่มี
ประสิทธิภาพ 

จากการที่ผู้วิจัย   ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชา   คอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word  ให้แก่นัก เรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนวัดล าภู   ในภาคการเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2562  จ านวน 10  คน  ผู้วิจัยพบปัญหาหลายอย่างดังนี้  คือ 1. การวางนิ้วบนแป้นเหย้าไม่ถูกต้อง     
2. การจ าแป้นอักขระไม่ได้  3. ไม่สามารถก้าวนิ้วพิมพ์สัมผัสได้  4. พิมพ์โดยการใช้นิ้วจิ้มบนตัวอักษร  5. ต้องมอง
แป้นพิมพ์หาตัวอักษรทีละตัวตลอด การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ท าให้นักเรียนติดการมอง แป้นพิมพ์ ขาดความ
มั่นใจในการก้าวนิ้วพิมพ์สัมผัสกลัวว่าจะก้าวนิ้วพิมพ์ตัวอักษรผิด  ท าให้พิมพ์งานช้าขึ้น ท าให้เกิดความผิดพลาด
จากการพิมพ์ ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ นักเรียนไม่สามารถพัฒนา ความเร็ว และ 
ความแม่นย าได้  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความรู้  ทักษะการพิมพ์ที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายแป้นพิมพ์ดีดไทย เพื่อให้นักเรียนได้จ าแป้นอักษรได้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนไม่
มองแป้นขณะพิมพ์ และสามารถพิมพ์พัฒนาความแม่นย าและความเร็วได้ตามที่ก าหนด    

 ปัจจุบันมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยเล็งเห็น
ว่าสามารถท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือ วิธีการสอนโดยใช้เกม ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา  แขมมณี, 2557 : 81) ที่ระบุ
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกม เป็นวิธีที่ ช่วยให้ผู้ เรียนรู้ เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทาย
ความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง  

ดังนั้น ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องน าแบบฝึกพิมพ์อย่างง่าย มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อใช้
เป็นการเสริมทักษะทั้งด้านความจ า ด้านความแม่นย า และ ด้านการมีปฏิภาณไหวพริบแล้วนั้น จึงน าแบบฝึกพิมพ์
อย่างง่ายมาให้ผู้เรียนได้ใช้เมื่อนักเรียนได้เรียนแป้นพื้นฐานแล้ว ในรายวิชา คอมพิวเตอร์  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะ
ท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกัน โดยเฉพาะการจ าแป้น อักษร เมื่อนักเรียนมีทักษะการจ าตัวอักษรแล้ว
นั้น ทักษะทางด้านความแม่นย าจะตามมา คือนักเรียนจะ พิมพ์งานได้โดยไม่มองแป้นอักษร เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการพิมพ์ให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งข้ึน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะเสริมสร้างทักษะให้
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ผู้เรียนได้เกิดทักษะความจ าและทักษะความ แม่นย า โดยการใช้เกมโปรแกรม REVIVA พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ  แบบ 
ฝึกพิมพ์อย่างง่ายมาใช้ในการท าวิจัยครั้งนี ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนวัดล าภู  ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 10  คน  ให้สูงข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการพิมพ์ภาษาไทยก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรม REVIVA พิมพ์ดีดไทย-

อังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธิวาส  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการทดลอง ดังรายละเอียดที่จะเสนอตามล าดับ ต่อไปนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนประถมศึกษาปีที ่5  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 10 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แป้นอักษรเหย้า   
            2. แบบฝึกพิมพ์อย่างง่าย   
            3. แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แพนด้ายักษ์   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         -  ขั้นเตรียมการทดลอง  
                 นัดหมายวันและเวลากับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5   
         -  ขั้นทดลอง  
    1. น าโปรแกรม   REVIVA   พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ   ไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
    2. เตรียมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีรับการทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธิวาส   โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  จ านวน 10 คน 
    3. ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านโปรแกรม   REVIVA   
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ   แบบทดสอบ  1  เรื่อง  แพนด้ายักษ์  ภายในเวลา 2 นาที หลังจากนั้นครูบันทึกผลคะแนน
ของนักเรียน 
    4. สอนและสาธิตบทเรียนพิมพ์สัมผัส-ภาษาไทย ผ่านโปรแกรม   REVIVA   พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ   
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
    5. นักเรียนฝึกใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทย จากแบบฝึกพิมพ์และเกมผ่านโปรแกรม  REVIVA พิมพ์ดีดไทย-
อังกฤษ 
   6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านโปรแกรม   REVIVA   พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ 
เรื่อง  แพนด้ายักษ์  ภายในเวลา 2 นาที  หลังจากนั้นครูบันทึกผลคะแนนของนักเรียน      

        -   ขั้นสรุปผล 
 น าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
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ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดล าภู  ได้วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
ตารางที่  1  การเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนเรียนและ  หลังเรียน 
การทดสอบ n Min Max  SD t sig 

ก่อนเรียน 10 9.8 14.8 13.78 1.44 7.883 0.00* 

หลังเรียน 10 16.8 19.4 17.70 0.70 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1   พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 13.78     ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง

เรียนมีคะแนนเท่ากับ   17.70  จากคะแนนเต็ม 20 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  3.92  และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน และหลังเรียนด้วยสถิติ  t-test  พบว่า การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม 
REVIVA พิมพ์ดีด ไทย -อั งกฤษ ของนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561          
โรงเรียนวัดล าภู  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

จากผลการวิจัยเรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธิวาส พบว่า นักเรียนมีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยเรื่อง แพนด้ายักษ์  
โดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายในโปรแกรม   REVIVA   พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย สูงกว่า ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการน าแบบฝึกพิมพ์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ การให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการเรียนและ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะต้องมีความสอดคล้อง กันทั้งด้านหลักสูตรและความถูกต้อง ชัดเจนของเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งตัวผู้สอนเอง จะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและที่ส าคัญ คือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูผู้สอนควรจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ จุฑามาศ  ลือโลก (2549) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทย ภายหลังการใช้ 
นวัตกรรมแบบฝึกหัดแป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยในการพัฒนาฝึกทักษะการพิมพ์ดีดไทยของนักเรียน ผลปรากฏว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์แป้นอักษรพิมพ์ดีดไทยอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีและถูกต้อง 
เมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม และการให้คะแนนในแบบฝึกแต่ละครั้งนั้นพบว่า นักเรียนมีการจดจ าแป้น
อักษรพิมพ์ดีดไทยเป็นอย่างดีและจ านวนการมองแป้นอักษรลดลง  ผู้วิจัย พบว่านวัตกรรมแบบฝึกพิมพ์แป้นอักษร
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พิมพ์ดีดไทยนี้สามารถพัฒนาฝึกปฏิบัติการพิมพ์ได้เป็นล าดับ ขั้นตอนโดยการฝึกแบบพิมพ์ง่ายไปหาการพิมพ์ที่ยาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
 ถ้าครูผู้สอนมีแนวทางวิธีการในการให้นักเรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในเรื่องการฝึกพิมพ์ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ เช่นที่เป็นโปรแกรมการติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือการใช้สื่อออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะสื่อในรูปแบบของเกม จะท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ครูต้องแนะน าเน้นย้ าให้
นักเรียนใช้สื่อประเภทเกมฝึกพิมพ์ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสื่อนั้นเพราะถ้านักเรียนใช้สื่อเหล่านี้มาเล่นเกมก็
จะไม่เกิดพัฒนาการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย  
 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้า
ขาย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน ที่ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย โดยผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับ
การค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน จ านวน   
1 แผน เวลา 3 ช่ัวโมง และเมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแลว้ จึงท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง สนุกคิดกับการค้า
ขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.04/83.44(E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : สนุกคิดกับการค้าขาย, แอคทีฟเลิร์นนิ่ง, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop mathematics learning activities; Fun of Thinking with 
Trading through active learning and parental involvement and school, then find the 
effectiveness of this learning activities and also compare on achievement of Pratomsuksa 3 
students before and after learning through this learning activities. The samples were 45 
Pratomsuksa 3 students of Anubalnarathiwat School, Muang district, Narathiwat who are studying 
in the 1st semester of 2018 academic year by simple random sampling technique. The pretest 
devise by the researcher was given to the students, then the researcher taught the students  
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูผู้ช่วย,โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส) 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 
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using learning activities;  Fun of Thinking with Trading through active learning and parental 
involvement and school for one lesson plan three hours. At the end of teaching and learning, 
posttest was given to the students. The results reveal that, learning activities; Fun of Thinking 
with Trading through active learning and parental involvement and school created by the 
researcher for Pratomsuksa 3 students have 81.04/83.44 of effectiveness which is more than the 
criterion. The mathematical learning achievement in Fun of Thinking with Trading after learning 
through active learning and parental involvement and school are statistically significant higher 
than before leaning at .01 level of significant.  
 
Keywords : Fun of Thinking with Trading, Active Learning, Parental Involvement and school 
_______________________________ 

บทน า 
การจัดการศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้ก าหนดให้
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก      
การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญ
ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนา
คนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของไทย ระบบการเมือง    
การปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ทักษะทางด้านภาษา ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ท าให้มี       
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันน้ี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2552) นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล จึงมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น และถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่งวิชาหนึ่ง และในการที่ผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับการสอนของครูเป็นส าคัญ ดังนั้นการเลือกใช้วิธีสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เรียนเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึง ไม่มีวิธีสอนใดดีที่สุดแต่ละเนื้อหาอาจเหมาะสมกับ
วิธีการที่แตกต่างกันออกไป แม้แต่เนื้อหาเดียวกันก็อาจใช้วิธีสอนได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เรียน และอาจ
ต้องใช้วิธีการสอนหลายๆอย่างร่วมกัน ใช้อุปกรณ์  การสอน สื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเห็นเป็นรูปธรรม
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้น (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2542) 

จากการที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส   
อ.เมือง จ.นราธิวาส เบื้องต้นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ นักเรียนมักแสดงอาการ
เบื่อหน่ายเมื่อถึงคาบเรียนคณิตศาสตร์และจะไม่ค่อยตั้งใจเรียน เนื่องจากนักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก
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และเมื่อครูให้ท าแบบฝึกหัดที่มีโจทย์ไม่เหมือนกับตัวอย่าง นักเรียนจะท าไม่ได้ ซึ่งช้ีให้เห็นว่า นักเรียนเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยอาศัยการจดจ าเนื้อหาและวิธีการคิดที่ครูสอน โดยขาดความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาที่มีปัญหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ (ค13101) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คือ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ซึ่งนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ และมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 
เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป 
เช่น  การวัดความยาว เวลา และเงิน เป็นต้น และการที่นักเรียนไม่สามารถน าความรูท้างคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
อาจท าให้นักเรียนประสบปัญหาในการน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป  

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่น่าสนใจ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่ง
ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับ
การค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธี  
การจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่3  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัด        
การเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active 
learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส       
อ.เมือง จ.นราธิวาส ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 204 คน 

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส       
อ.เมือง จ.นราธิวาส ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 3 จ านวน 45 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

2. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
2.1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 

Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 

2.2)  ตัวแปรตาม ได้แก่  
- ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 



 
 

 

 
380 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 3 
ช่ัวโมง โดยมีการบูรณาการเนื้อหา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบในกิจกรรมการเรียนรู้สนุกคิดกับการค้า
ขาย ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มจากน าเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับการค้าขายให้นักเรียนร่วมกันท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
ต้นทุน ราคาขาย และก าไร จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแล้วให้ช่วยกันคิดรายการสินค้าที่จะน าไปขายในตลาดนัด
บัวชมพูของโรงเรียนและช่วยกันค านวณต้นทุน ราคาขาย และก าไรของสินค้า และให้นักเรียนแต่กลุ่มกลับไป
ปรึกษากับผู้ปกครองอีกครั้ง เมื่อเลือกรายการสินค้าที่จะขายได้แล้ว ให้ทุกกลุ่มออกมาน าเสนอรายการสินค้าขอ ง
ตนเองและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน ราคาขาย และก าไร สุดท้ายให้นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ราคาขายและก าไรอีกครั้ง จากนั้นให้นักเรียนน าสินค้ามาขายจริงในวันที่ทางโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมตลาดนัดบัวชมพู ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดบัวชมพูดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียน 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 
- ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบรายละเอียดของการทดลอง 
- ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ โดยหาดรรชนีความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 

- ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการสอน 3 ช่ัวโมง ในการสอนจะสอนโดยใช้วิธี   
การจัดการเรียนรู้  Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน  ตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขึ้น ดังนี้ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   2. ขั้นสอน 
       2.1 ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 
       2.2 ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 
       2.3 ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มใหญ่ 
   3. ขั้นสรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
   4. ขั้นฝึกทักษะและการน าไปใช้ 

- เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยหาดรรชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 

- น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง  สนุกคิดกับการค้าขายมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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- หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้สูตร E1 และ E2  

- ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่า t (t-test 
Dependent) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้    
 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 30 24.31 0.70 81.04 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 20 16.69 0.97 83.44 

  จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.04 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.44 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและโรงเรียน จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.04/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 
 

แบบทดสอบ n X  S.D. t Sig (2-tailed) 

ก่อนเรียน 45 5.87 1.804 34.883** .000 

หลังเรียน 45 16.69 0.973   

 

  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้า
ขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามี
ประสิทธิภาพ 81.04/83.44 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.87 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 16.69 ดังนั้น จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย 
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active 

learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามี
ประสิทธิภาพ 81.04/83.44 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน 
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ
จริงผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยและร่วมกันอภิปรายระหว่าง
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยที่ครูจะเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็นอิสระ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบร่วมมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจและความส าเร็จของผู้เรียน (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) ตามที่ผู้วิจัยได้
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ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียนดังกล่าวแล้วได้ประสิทธิภาพ 81.04/83.44 นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาณี เล็งศรีและวลีพร    
ปันนา (2561) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  พบว่า  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 85.75/84.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และผลการวิจัยของ     
ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ที่ได้ศึกษารูปแบบการสอนแบบ Active learning เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นไหวสะเทือน พบว่า ชุดการสอนเรื่องคลื่นไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 
เรื่อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75/76 ชุดที่ 2 เรื่องคลื่นกับโครงสร้างของโลก มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 76/77 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 75/75 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย ระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active 
learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สนุกคิดกับการค้าขาย หลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและโรงเรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะ      
การจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น ประกอบด้วย 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใหม่ที่จะ
สอน 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย   2.1) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหา 2.2) ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลและสถานการณ์
ปัญหา 2.3) ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอความรู้ความเข้าใจของกลุ่ม
ต่อผู้เรียนทั้งช้ัน 3) ขั้นสรุปผล  การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ
ทั้งหมดให้ชัดเจน 4) ขั้นฝึกทักษะและการน าไปใช้ เป็นข้ันที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการท าใบงานและใบกิจกรรม
ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น และที่ส าคัญการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning นอกจากจะกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน (Life-Long Learning) ได้อีกด้วย (สุระ บรรจงจิตร, 
2551) ตัวอย่างกิจกรรมในงานวิจัยที่ได้น าแนวคิดของ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียนไปใช้คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสนุกคิดกับการค้าขาย ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มโดยเริ่มจากน าเสนอ
สถานการณ์เกี่ยวกับการค้าขายให้นักเรียนร่วมกันท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ ต้นทุน ราคาขาย และก าไร จากนั้นแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มแล้วให้ช่วยกันคิดรายการสินค้าท่ีจะน าไปขายในตลาดนัดบัวชมพูของโรงเรียนและช่วยกันค านวณ
ต้นทุน ราคาขาย และก าไรของสินค้า และให้นักเรียนแต่กลุ่มกลับไปปรึกษากับผู้ปกครองอีกครั้ง เมื่อเลือกรายการ
สินค้าที่จะขายได้แล้ว ให้ทุกกลุ่มออกมาน าเสนอรายการสินค้าของตนเองและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน 
ราคาขาย และก าไร สุดท้ายให้นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ราคาขายและก าไรอีกครั้ง จากนั้น
ให้นักเรียนน าสินค้ามาขายจริงในวันท่ีทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดบัวชมพู ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดบัวชมพู
ดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ข้างต้น จะเห็นว่า
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และมีการปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่อง สนุกคิดกับ
การค้าขาย รวมทั้งผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสนุกคิดกับการค้าขายได้ด้วยตนเองผ่านสื่อหรือกิจกรรม
ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ โดยครูผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสนุกคิดกับการค้าขายอย่างมีความหมาย และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณทิภา ทองนวล (2554) ที่ได้ศึกษาผลของ      
การจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตัวแทนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้
เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับ        
การจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตัวแทน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัด     
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การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของสุภาณี เล็งศรี และวลีพร ปันนา (2561) ที่ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบวา่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 อย่างไรก็ตามในการด าเนินการวิจัยก็ยังพบอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของเวลา เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ต้องใช้เวลามากกว่าการสอนโดยทั่วไป ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงควรยืดหยุ่นเวลาให้ผู้เรียนตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาในการศึกษา ท าความเข้าใจ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

  - ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้  Active learning และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและโรงเรียน ครูควรมีการแนะน าขั้นตอนให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจวิธีด าเนินการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน การจัดกิจกรรมจะได้ด าเนินไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  - ครูต้องเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษารายละเอียด วิธีการด าเนินกิจกรรม และจัดเตรียมสื่อการเรี ยน     
การสอนให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
  - การจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้ Active learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ใช้เวลานานกว่าที่ก าหนด เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 - ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Active learning และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ และวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย เป็นต้น 
 - ควรมีการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้  Active 
learning และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนกับวิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ 
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บทคัดย่อ 

  วิจัยการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1- 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาล  
ปีท่ี 3 โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาความสามารถในการอ่านและ
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 2)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ั น
อนุบาลปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จ านวน 4 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีมีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 และไม่สามารถเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก 1 - 20 ท่ีก าหนดให้ได้ ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด
กิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน แผนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน และแบบทดสอบ
ความสามารถการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงใน
ชุมชน มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 อยู่ในระดับดีมาก 2)นักเรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 
20 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่
นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ผู้เรียนพึงพอใจ มีความอยากรู้  อยากเห็น มี
ความสุขสนุกสนานจากการเลน่ มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนบริเวณโรงเรยีน และมีกระบวนการเล่นของแต่ละกิจกรรมที่
แตกต่างกัน จึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ จ านวนและการพัฒนา
ความคิดรอบยอดได้ 
ค าส าคัญ : การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20, ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส 
2 อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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Abstract 

The objective of this research were to study and compare the Development of Arabic 
Numerals Reading and Writing Abilities of Anubal 3 by Classroom Activities. The target group 
using in this study included 4 students of Anubal 3, Trimester 1, Anabal Narathiwat School. The 
instruments of this study was classroom activities that consisted of 1) Pre-test Arabic Numerals           
 

2) Post-test Arabic Numerals. For research findings, found that 1) The students who are 
participated in this study are excellent in Arabic Numerals reading and writing abilities. 2) After 
this study, the students' abilities are progressing in Arabic Numerals reading and writing abilities. 
Because of classroom activities, are the media that students can do and learn by themselves. 
They are interested in these activities as well. Moreover, They are satisfied and enjoyed to learn 
by using these activities. The activities help the students to develop yourselves in term of 
cognitive and emotional development. 

 

Keywords : Arabic Numerals Reading and Writing, Classroom Activities 
 

บทน า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ

อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของ
ทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) ซึ่งเด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและ
การส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (บุษยมาศ  ผึ้งหลวง , 2556: 1) คณิตศาสตร์นั้นยังมี
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ตลอดจนการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผนการแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น 
ช่างสังเกต ชอบส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้เข้าใจธรรมชาติและสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว การที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์
อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญทั้งในการเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 2) คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัย ท้ังใน
การเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบแบบแผน สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นบริเวณโรงเรียนจากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรม
ถอดรหัสลายแทงในชุมชนอีกด้วย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการท าแบบฝึกหัดและการใช้แบบทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ ด้านการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 พบว่ามีนักเรียนจ านวน 4 คน มีปัญหาใน                 
การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 โดยไม่สามารถอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 และไม่สามารถ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ได้ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม และมีระเบียบแบบแผนที่
ชัดเจน การออกแบบ กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย จ าเป็นต้องพัฒนาจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของสมองเด็ก โดยเมื่อสมองค้นหาแบบแผนและสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่
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รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสด้วยกิจกรรมที่สนุกและมีความหมายต่อเด็ก สิ่งที่เป็นนามธรรมจะพัฒนาขึ้นมาจากรูปธรรม
ได้โดยไม่ยากเกิดเป็นแบบแผนการเรียนรู้ที่เด็กสร้างขึ้นด้วยความเพลิดเพลิน (นฤมล เนียมหอม , 2553: 2) 
นอกจากนี้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยยังสามารถส่งเสริมให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องสอดคล้อง
กับพัฒนาการ เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข (บุษยมาศ ผึ้งหลวง, 2556 : 23) 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สามารถท าได้หลายวิธี เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรม
การประกอบอาหาร กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมการเกษตร เกมการศึกษา ซึ่งการใช้ชุดกิจกรรมเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตวัเลขฮนิดูอารบิก 1 - 20 ชุดกิจกรรมมี
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็น
สื่อท่ีมีความเหมาะสม ช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบคุคล ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบื่อหน่ายในการเรยีน 
มีส่วนร่วมในการเรียน ชุดกิจกรรมมีการจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีข้อแนะน าท าให้
ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง   (บุปผา 
สนธิเกษตริน, 2554: 19) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการทางสติปัญญาในด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในทักษะที่สูงขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาล                

ปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โดยใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ัน

อนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จ านวน 4 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียน
ไม่สามารถอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 และไม่สามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ที่ก าหนดให้ได้ และ               
การท าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 พบว่ามี
นักเรียนที่ได้คะแนนด้านการอ่านและการเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ท า
แบบทดสอบได้ไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 4 คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส จ านวน 4 คน ท่ีไม่สามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ท่ีก าหนดได้ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
 ตัวแปรตาม   คือ ความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1. น าแบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 มาทดสอบก่อน                       
การทดลอง (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮนิดู
อารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 

2. ด าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน ทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ ในช่วงเวลา 11.30 น. - 12.00 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง 
ครั้งละ 30 นาที ตามแผนด าเนินการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 
 

ตารางที่ 1 แผนด าเนินกิจกรรม 
 

สัปดาห ์ วัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 
1 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 1 นิทานก าเนิดตัวเลข รู้จักและอ่านตัวเลข 1 - 3 
วันพุธ ชุดที่ 2 จับคู่ตัวเลขแปลงรา่ง จ าและอ่านตัวเลข 1 - 3 
วันศุกร์ ชุดที่ 3 เติมเต็มส่วนท่ีขาด เขียนตัวเลข 1 - 3 

 
2 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 4 นิทานตัวเลขผจญภัยในสวนสนุก รู้จักและอ่านตัวเลข 4 - 6 
วันพุธ ชุดที่ 5 เพื่อนฉันอยู่ท่ีไหน จ าและอ่านตัวเลข 4 - 6 
วันศุกร์ ชุดที่ 6 ลาวาปริศนา เขียนตัวเลข 4 - 6 

 
3 
 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 7 นิทานตัวเลขแปลงร่าง รู้จักและอ่านตัวเลข 7 - 10 
วันพุธ ชุดที่ 8 ตัวเลขซ่อนแอบ จ าและอ่านตัวเลข 7 - 10 
วันศุกร์ ชุดที่ 9 ค้นหาทางออก เขียนตัวเลข 7 - 10 

 
4 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 10 เพลงมีกันและกัน รู้จักและอ่านตัวเลข 11 - 15 
วันพุธ ชุดที่ 11 โบว์ลิ่งนัมเบอร ์ จ าและอ่านตัวเลข 11 - 15 
วันศุกร์ ชุดที่ 12 น้ิวมือวิเศษ เขียนตัวเลข 11 - 15 

 
5 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 13 เพลงถ้าฉันมีคู่ รู้จักและอ่านตัวเลข16  - 20 
วันพุธ ชุดที่ 14 แว่นตาวิเศษ จ าและอ่านตัวเลข 16 - 20 
วันศุกร์ ชุดที่ 15 เสกตัวเลขด้วยสีน้ า เขียนตัวเลข 16 - 20 

 
6 
 

วันจันทร์  
11.30 น. - 
12.00 น. 

ชุดที่ 16 เพลงเราทุกคน รู้จักและอ่านตัวเลข 1 - 20 
วันพุธ ชุดที่ 17 ตกไข่ตัวเลข จ าและอ่านตัวเลข 1 - 20 
วันศุกร์ ชุดที่ 18 เติมตัวเลขท่ีหายไป อ่านและเขียนตัวเลข 1 - 20 

 3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 มาทดสอบหลังท าการทดลอง (Posttest) กับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบฉบับ
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการท าการทดลอง 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองความสามารถในการอ่านและการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน จ านวน 18 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน จ านวน 18 แผน ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
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 3. แบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1-20 จ านวน 2 ชุด ชุดละ 20 ข้อ 
ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 ข้อ 40 คะแนน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้น 
40 ข้อ โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้ 
   0 คะแนน   หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไม่ตอบ 
   1 คะแนน   หมายถึง  เด็กตอบได้ถูกต้อง 
            เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ดังนี ้
   ร้อยละ  80 - 100  หมายถึง  อยู่ในระดับดีมาก 
     ร้อยละ  50 - 79 หมายถึง  อยู่ในระดับดี 
     ร้อยละ  00 - 49 หมายถึง  อยู่ในระดับพอใช้ 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ค านวณค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ซึ่งใช้ดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์โดยใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 148) ดังนี ้
 

IOC    =    
N

R  

 
      เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือท่ีใช้กับจุดประสงค ์
     R   แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
    

ร้อยละ      =  
N
X

100 

 
  เมื่อ  X   =    จ านวนข้อมูลที่ได้มา 
   N   =    จ านวนทั้งหมด 

 
ผลการวิจัย 

  จากวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก    1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนและหลังการทดลองได้ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 คะแนนและร้อยละการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 โดยใช้
ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน จ าแนกเป็นรายบุคคล 
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คนที ่
การอ่านตัวเลข                    

1 - 20 (20 คะแนน) 
การเขียนตัวเลข                    

1 - 20 (20 คะแนน) 
(40) ร้อยละ ระดับความสามารถ 

1 20 20 40 100.00 ดีมาก 
2 19 20 39 97.50 ดีมาก 
3 20 20 40 100.00 ดีมาก 
4 20 20 40 100.00 ดีมาก 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของ
นักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทง 

คนที ่
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง 

คะแนน (40) ร้อยละ ระดับ คะแนน (40) ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ 
1 15 37.50 พอใช้ 40 100.00 ดีมาก 25 62.50 
2 19 47.50 พอใช้ 39 97.50 ดีมาก 20 50.00 
3 16 40.00 พอใช้ 40 100.00 ดีมาก 24 60.00 
4 18 45.00 พอใช้ 40 100.00 ดีมาก 22 55.00 

 
จากวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน มีความสามารถในการอ่านและ

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน มีความสามารถในการอ่านและ

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงใน
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงใน
ชุมชน อภิปรายผลได้ว่า 

1. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 2 ของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรม
ถอดรหัสลายแทงในชุมชนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนได้ เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่
นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ผู้เรียนพึงพอใจ มีความอยากรู้ อยากเห็น มี
ความสุขสนุกสนานจากการเล่น และมีกระบวนการเล่นของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่างกัน จึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบจ านวนและการพัฒนาความคิดรอบยอด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552: 22) ได้กล่าวถึงที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ประสบ
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ความส าเร็จ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิด
โอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ คิดแก้ปัญหา และค้นหาค าตอบด้วยตนเองในบรรยากาศที่เป็นอิสระ สนุกสนาน เริ่ม
เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ยาก จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม และครูจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกิจวัตรประจ าวัน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ใช้คณิตศาสตร์ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่ างต่อเนื่อง
สอดคล้องกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชนท่ีมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นเกม และการท ากิจกรรมศิลปะ ท้ังยังมี
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนบริเวณโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปด้วย ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการสอดแทรกเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์จากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก โดยเริ่มจากการเรียนรู้ตัวเลขจ านวนน้อยไปหาตัวเลขจ านวนที่มากขึ้น
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าของเด็ก และมีวิธีการจดจ ารูปร่างลักษณะของตัวเลขแต่ละตัวที่แตกต่างกันผ่านรูปคล้าย
ตัวเลขท่ีมีความน่าสนใจ สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของ
นักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552: 15) ที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กว่าสามารถสอดแทรกอยู่ในหลายๆ กิจกรรม ได้แก่ การเล่นบล็อก การเล่นมุมต่างๆ 
การเล่นน้ าเล่นทราย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การท่องค าคล้องจอง การร้องเพลง การเล่นทายปัญหา                    
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศิลปะ และเกมฝึกทักษะต่างๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริลักษณ์  วุฒิ
สรรพ์ (2551: 33) ในการพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ควรให้เด็กเรียนรู้ของจริง สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก 
สอนจากรูปธรรมจับสัมผัสได้ไปยังรูปภาพและสัญลักษณ์ ใช้ความรู้ความเข้าใจในการคิดหาเหตุผลในการแก้ปัญหา 
ดังนั้นครู ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชนถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียนได้ 
  2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ก่อนและหลังท ากิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัส ลาย
แทงในชุมชน พบว่าก่อนการทดลองนักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ได้ โดยผู้วิจัยได้ท า
การสังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดและจากการที่นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถการ
อ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 พบว่าการท าแบบทดสอบนั้นนักเรียนไม่สามารถท าได้คืออ่านตัวเลข
และเขียนตัวเลข 1 - 20 ไม่ได้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าตัวเลขฮินดูอารบิกที่นักเรียนทุกคนสามารถ
อ่านได้คือเลข 1, 2, 3 และตัวเลขฮินดูอารบิกที่นักเรียนทุกคนไม่สามารถอ่านได้คือเลข 6 โดยส่วนมากนักเรียน
มักจะอ่านเลข 6 เป็นเลข 9 แทน อาจเนื่องมาจากตัวเลขฮินดูอารบิกเลข 6 และเลข 9 มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน จึงท าให้นักเรียนสับสน อ่านตัวเลขผิด และตัวเลขฮินดูอารบิกที่นักเรียนทุกคนสามารถเขียนได้คือเลข 1 และ
ตัวเลขฮินดูอารบิกที่นักเรียนทุกคนไม่สามารถเขียนได้คือเลข 11, 16, 17, 18, 20 ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 โดยใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชนแล้ว 
เด็กสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ได้ถูกต้องและดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง โดยวิเคราะห์จากผล
การท าแบบทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 หลังการทดลองที่สูงขึ้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชนส่งผลต่อความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก 1 - 20 จึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันดี 
มั่นจงดี (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
สาน พบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการสานมีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุษยมาศ ผึ้งหลวง (2556: 23) ที่กล่าวว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยยังสามารถส่งเสริมให้
เพิ่มสูงขึ้นด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการ เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลรัตน์ กมลสุทธิ 
(2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรี่ พบว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตาม
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แนวมอนเตสซอรี่อยู่ในระดับดี และทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยด้านการจ าแนก การเรียงล าดับและการนับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 ของนักเรียน

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 20 สามารถใช้นวัตกรรมที่
หลากหลายได้ เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง การแสดงบทบาทสมมติ เกมการศึกษาและการเสริมแรง เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาการน าชุดกิจกรรมไปใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก 1 - 20 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  3. ควรมีการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมให้ครอบคลุมกับปัญหาด้านอื่นๆ เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 
เช่น การอ่านและการเขียนตัวเลขไทย 1-20 การอ่านและการเขียนพยัญชนะไทย การอ่านและการเขียนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ A - Z เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน  
สะกดค าภาษามลายูถิ่นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ จ านวน 33 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น จ านวน 5 ชุด  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน  
โดยการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่นท่ีผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นสื่อในการด าเนินการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดฝึก เสริมทักษะการอ่านสะกดค า 
ภาษามลายูถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ มีประสิทธิภาพ 80.09/90.15 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 (2) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกด
ค าภาษามลายูถิ่น พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีค่าเฉลี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นที่ 10.06  
ค าส าคัญ : ชุดฝึกเสริมทักษะ , การอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น  

Abstract 
 The objectives of this research were to develop thai reading with reading exercise  
in Malay dialect for Pathomsuksa 1 students at Ban Yi-ngo School to achieve the efficiency 
criteria of 80/80, and to compare academic achievements before and after using the exercise.  
The purposive sampling was used to select the sample.  The sample of this study was 33 
Pathomsuksa 1 students at Ban Yi-ngo School. The research instruments for data collection were 
five learning plans, 5 reading and spelling exercises, and a reading and spelling achievement 
scale before and after learning.  Data were analyzed through statistics including percentage, 
mean and standard deviation. The researcher used the principles of organizing learning activities 
participation in teaching students and using reading skills exercise.   

The results of this study indicated that (1) the efficiency of the developed reading and 
spelling skills exercise for Pathomsuksa 1 students at Ban Yi-ngo School was 80.09 / 90.15  which 
met the set criteria of 80/80, and (2) students’ academic achievement after using the developed 
exercise was higher than before with a development level of  10.06 
Keywords : Skill exercise, Reading spell in Malay dialect 
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บทน า  

ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ในโลกล้วนใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารกัน อมราประสิทธ์ิสินธุ์  (2542,หน้า 1) กล่าวว่า “ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นเครือ่งมือท่ีใช้สื่อสาร
กัน”เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันเดียวกัน มนุษย์จึงมีความจ าเป็นที่จะใช้ภาษาเพื่อการติดต่ อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นภาษาจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต  เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม หากขาดภาษาก็ไม่
สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้  และที่ส าคัญจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดไว้ชัดเจน ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 5) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้น ครอบคลุมการ
พัฒนาการของมนุษย์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนารอบด้านนี้
อาจใช้ค า สื่อความสั้นๆ ว่า เพื่อให้ได้คนดี มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งเป็นนัยของการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน
นั่นเอง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง โดยประกอบด้วย 5 สาระได้แก่สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟังการดูและ
การพูด สาระหลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
นอกจากจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ยังมีจุดเน้นส าคัญอีกหลายประการ 
เช่น การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาเพื่อ
ท าความเข้าใจเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ความต้องการของผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็น
ทักษะการใช้ภาษาที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ โดยที่การอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว 
ความรู้และประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ความรู้ 
และประสบการณ์ หากผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาดังกล่าว จะช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจ
พิเคราะห์ สามารถเลือกค าใช้เพื่อเรียบเรียงความคิด ความรู้ได้เหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตามกฎเกณฑ์ ความหมาย กาลเทศะ และบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ด้วยความส าคัญดังกล่าวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4) เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซึ่งการเรียน
การสอนภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและการฟัง
เป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วย
การแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถน าความรู้ ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้
ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 80)แต่ใน
ปัจจุบันวิชาภาษาไทย จะประสบกับปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญและไม่ได้รับ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย า  จากการสังเกตของครูผู้สอนวิชา
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ภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนบางส่วนยังอ่านสะกดค าได้ไม่ถูกต้อง สาเหตุดังกล่าวท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันของตนเองและระดับช้ันที่สูงขึ้น จึงท าให้มีการ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ
การอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่นข้ึน ซึ่งชุดฝึกการอ่านสะกดค าดังกล่าว เป็นชุดฝึกการอ่านสะกดค า ค าภาษามลายู
ถิ่นหรือภาษาหลักของนักเรียนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการอ่านและเขียนสะกดค า ตลอดจนมีความสนุก
และเข้าใจในเนื้อหาเรื่องการอ่านสะกดค ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวของนักวิชาการ  วรรณภา 
ไชยวรรณ (2549, น. 41) แบบฝึกทักษะช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียน
สามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียน และผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนภาษาไทย ชุดฝึกถือเป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทดสอบความรู้ วัดผลการเรียน หรือ
ประเมินผลการเรียนก่อนและหลังเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ครูทราบปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียนเฉพาะจุดได้ 
นักเรียนทราบควาทก้าวหน้าของตนเอง ครูประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก ตลอดจนนักเรียนและ
ครูผู้สอนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน
สะกดค าภาษามลายูถิ่น (บ้านยี่งอ) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      1.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   
                1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่
ผู้วิจัยสอนและประจ าช้ันอยู่ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ จ านวน 33 คน    
      1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น 
            ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ  
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

2.1 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 ชุด คือ 

     ชุดที่ 1 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ค าสระอา 
     ชุดที่ 2 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ค าสระอี 
     ชุดที่ 3 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ค าสระอู 
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     ชุดที่ 4 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ค าสระแอ 
     ชุดที่ 5 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ค าสระออ 

               2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านสะกดค า จ านวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด  
12 ช่ัวโมง 
               2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ 
 

 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้   
 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษา
มลายูถิ่น จ านวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า  
 1.2 เลือกและก าหนดเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นบทอ่านหรือค าที่ใช้ ในการอ่านสะกดค าในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเลือกเนื้อหาท่ีเป็นค าที่ประสมกับสระที่นักเรียนประสบปัญหาในการอ่านสะกดค า  
 1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น  
 1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 
 1.5 ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านทักษะการอ่านสะกดค า เป็น
แบบทดสอบที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น 
ซึ่งเป็นข้อสอบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ต้องใช้ เกณฑ์การประเมินเป็นรายบุคคล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้  
    2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
    2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบ                                           
    2.3 วิเคราะห์เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
    2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้านทักษะการอ่านสะกดค า จ านวน 20 
ข้อ                      
     2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยด้านทักษะการอ่านสะกดค า ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข                      
     2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยดา้นทักษะการอ่านสะกดค า และเกณฑ์การ
ให้คะแนนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้   
   +1   คือ   แน่ใจว่าข้อความข้อนั้นวัดวิธีการเรียนตามที่นิยามจริง 
         0   คือ   ไม่แน่ใจว่าข้อความข้อนั้นวัดวิธีการเรียนที่นิยามไว้หรือไม่ 
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      -1   คือ   แน่ใจว่าข้อความนั้นไม้ได้วัดวิธีการเรียนตามที่นิยามไว้  
 3. ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น (บ้านยี่งอ)  
 ผู้วิจัยสร้างชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น จ านวน 5 ชุด คือ ชุดที ่1 ชุดฝึกเสริมทักษะ
การอ่านสะกดค าสระอา ชุดที่ 2 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าสระอี ชุดที่ 3 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกด
ค าสระอู ชุดที่ 4 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าสระแอ และชุดที่  5 ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าสระออ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  
            3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสรา้งชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถ่ิน 
            3.2 ศึกษาค าที่จะน ามาอ่านสะกดค า ท่ีเป็นภาษามลายูถิน่ โดยการสอบถามและรวบรวบค าภาษามลายู
ถิ่นจากผู้ปกครองหรือชาวบ้านในชุมชนบ้านยี่งอ 
            3.3 สร้างชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น เริ่มด าเนินส ารวจตรวจสอบค าที่ ประสมกับ
สระที่นักเรียนมักน ามาใช้สื่อสารบ่อยครั้งและสามารถเรียนรู้การอ่านสะกดค าเหล่านั้นได้ง่าย ผู้วิจัยท าการรวบรวม
ค าที่นักเรียนใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันบ่อยครั้ง ท้ังนี้รวบรวมได้ทั้งหมด 5 สระ สระละ 20 ค า  
            3.4 น าชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่นที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนื้อหาและมาปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น (บ้านยี่งอ)     

- ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า 
- ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- สร้างชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น (บ้านยี่งอ) 

    -     เสนอชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้อง 
 4. การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยท าความเข้าใจตรงกับในวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2. ผู้วิจัยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มท าการ ศึกษาและด าเนินตามขั้นตอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2561 - 14  ธันวาคม 2561  ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงวัน เวลา และกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลา/
ชั่วโมง 

1. 2 พ.ย. 2561 - ทดสอบก่อนเรียน           
- ปฐมนิเทศ 

นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

1  

2. 8-9  พ.ย 2561 - ฝึกอ่านและทดสอบการอ่าน
สะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านสะกดภาษา
มลายูถิ่น ชุดที่ 1 สระอา 

นักเรียนสามารถอ่านและทดสอบ
การอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านสะกดภาษามลายูถิน่ 
ชุดที่ 1 สระอาได้ถูกต้อง 

2 

3. 15-16 พ.ย 2561 - ฝึกอ่านและทดสอบการอ่าน
สะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านสะกดภาษา
มลายูถิ่น ชุดที่ 2 สระอ ี

นักเรียนสามารถอ่านและทดสอบ
การอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านสะกดภาษามลายูถิน่ 
ชุดที่ 2 สระอีได้ถูกต้อง 

2 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลา/
ชั่วโมง 

4. 22-23 พ.ย 2561 - ฝึกอ่านและทดสอบการอ่าน
สะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านสะกดภาษา
มลายูถิ่น ชุดที่ 3 สระอ ู

นักเรียนสามารถอ่านและทดสอบ
การอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านสะกดภาษามลายูถิน่ 
ชุดที่ 3 สระอูได้ถูกต้อง 

2 

5. 29-30 พ.ย 2561 - ฝึกอ่านและทดสอบการอ่าน
สะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านสะกดภาษา
มลายูถิ่น ชุดที่ 4 สระแอ 

นักเรียนสามารถอ่านและทดสอบ
การอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านสะกดภาษามลายูถิน่ 
ชุดที่ 4 สระแอได้ถูกต้อง 

2 

6. 6-7 ธ.ค 2561 - ฝึกอ่านและทดสอบการอ่าน
สะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสริม
ทักษะการอ่านสะกดภาษา
มลายูถิ่น ชุดที่ 5 สระออ 

นักเรียนสามารถอ่านและทดสอบ
การอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านสะกดภาษามลายูถิน่ 
ชุดที่ 5 สระออได้ถูกต้อง 

2 

7. 14 ธ.ค 2561 - ทดสอบหลังเรียน           
- ปัจฉิมนิเทศ 

นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลัง
เรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

1  

รวม 12 
 

3. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อ
โดยใช้สูตร IOC 
  2. สถิติที่ใช้ในทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ 
  3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ได้แก่ เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80       
   ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ  
การอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น (บ้านยี่งอ) 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ภาษา
มลายูถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  นักเรียนได้ท าการ
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ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการอ่านสะกดค า จากน้ันนักเรียนฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น จากค าท่ีประสม
กับสระทั้ง 5 สระ  ได้แก่ สระอา สระอี  สระอู สระแอ และสระออ จากนั้นได้ทดสอบหลังเรียนเรื่องการอ่านสะกด
ค า  เพื่อเป็นการประเมินการอ่านออกเสียงสะกดค าของนักเรียนให้ถูกต้องชัดเจน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการอ่านที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม   
  2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น มีการพัฒนาขึ้นได้ค่าประสิทธิภาพ 
80.09/90.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านสะกดค าหลังใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่นสูงกว่า
ก่อนใช้ชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นท่ี 10.06 
 

 ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น หรือ
คะแนนจากกระบวนการ (E1)  

ชุดที ่ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D ร้อยละ 
ชุดฝึกเสริมทักษะที่ 1 (สระอา) 10 7.70 1.16 76.97 
ชุดฝึกเสริมทักษะที่ 2 (สระอี) 10 8.09 1.18 80.91 
ชุดฝึกเสริมทักษะที่ 3 (สระอู) 10 8.03 1.07 80.30 
ชุดฝึกเสริมทักษะที่ 4 (สระแอ) 10 8.00 1.03 80.00 
ชุดฝึกเสริมทักษะที่ 5 (สระออ) 10 8.48 1.40 84.85 

รวม 50 40.30 5.84 80.09 
  
 ตาราง แสดงผลการหาประสิทธิภาพ  E1 : E2 

ช่วงเวลา คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย S.D ร้อยละ 
ระหว่างเรยีน 50 40.30 5.84 80.09 

หลังเรียน 20 18.03 1.69 90.15 
 
 ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านก่อนเรยีนและหลังเรียน 

คนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
( เต็ม 20 คะแนน ) ( เต็ม 20 คะแนน ) 

1 11 18 
2 15 20 
3 16 18 
4 18 19 
5 11 17 
6 17 18 
7 17 19 
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คนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
( เต็ม 20 คะแนน ) ( เต็ม 20 คะแนน ) 

8 10 12 
9 13 18 
10 9 17 
11 15 16 
12 16 18 
13 16 19 
14 19 20 
15 18 20 
16 11 17 
17 12 16 
18 18 20 
19 17 19 
20 9 15 
21 9 16 
22 15 19 
23 12 18 
24 13 17 
25 15 19 
26 18 20 
27 16 19 
28 12 18 
29 16 19 
30 16 19 
31 14 19 
32 13 18 
33 15 18 

คะแนนรวม 472 595 
ค่าเฉลี่ย 14.30 18.03 

S.D 2.93 1.69 
 
 จากตารางพบว่านักเรียนท าชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 40.30 จากคะแนนรวม 50 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.84  คิดเป็นร้อยละ 80.09 และ
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 แล้วทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.03 จากคะแนนรวม 20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.69 
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คิดเป็นร้อยละ 90.15  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ที่ สร้างขึ้น มีค่า  E1/E2 เท่ากับ 80.09/90.15 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
คือ เท่ากับ 80/80 ดังวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัยว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า  
ภาษามลายูถิ่น เท่ากับ 40.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.84 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 18.03  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69  ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ปรากฏ
ว่านักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นที่ 10.06 และประสิทธิภาพของชุดฝึก
เสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 พบว่า มีประสิทธิภาพ  
80.09/90.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  
อภิปรายผล 

 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงค าและอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ฝึก
อ่านเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ และครูคอยเป็นผู้ช่วยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม ท าให้นักเรียนเรียนรู้ ได้ดีขึ้น สามารถ
อ่ านออก เสี ย งค า โด ยการสะกดค า ได้ ด้ วยตน เอ ง ทั้ งจ ากค าที่  ค รูก าหน ดมาให้ แล ะค าที่ ป รากฏ  
ในหนังสือเรียน  
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า พบว่าชุดฝึกการอ่านสะกด
ค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.09/90.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าได้ รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบตามระเบียบขั้นตอน
ของวิจัยโดยเริ่มจากการโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสตูร ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนเรื่องการอ่านสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมีการก าหนดประเภทและเลือกเนื้อหาที่ใช้ ใน
ชุดฝึกการอ่านสะกดค า หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงสร้างและฝึกการอ่านสะกดค า ขึ้นโดยยึดตัวช้ีวัดและสาระแกนกลาง
จากหลักสูตร ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญการวิจัย ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในด้านเนื้อหา การสอน และการวัดและการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าต่าง ๆ ท าให้ได้ชุดฝึก
การอ่านสะกดค าที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น จากนั้นน าไปทดลองใช้ กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของถนอม ยนต์ชัย (2553: 75-82)  ท่ีได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง อ าเภอยางตลาด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต2 พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. การศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีค่าเฉลี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นที่ 10.06 ทั้งนี้เนื่องมาจากการฝึกฝนการอ่านสะกดค า อย่างต่อเนื่องโดย
ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ทั้ง 5 สระ โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการเสริมแรงโดยการชมเชย ให้คะแนนหรือ
รางวัล กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากท่ีจะฝึกอ่านและเกิดความเพลิดเพลิน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการฝึกอ่าน  จากสาเหตุ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูถิ่น ท าให้นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 1.1 ก่อนจะด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งครูควรชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการอ่านสะกดค าให้ถูกต้อง   
 1.2 ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และท า
กิจกรรมให้เสร็จตามก าหนดเวลา แล้วบันทึกผลพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนมีปัญหา  
เกิดความสงสัย ครูควรแก้ไขทันที  
 1.3 ควรน าชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งภาคเรียน   
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปควร มีชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค าหลายๆ ชุด นอกเหนือจากชุดฝึก  
ทั้ง 5 สระ เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างมากยิ่งข้ึน 
 2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านสะกดค า 
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การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านทอน 
The development of English reading skills about the names of environment  

in the community of 2 Grade Students at Banthon School,  
by using English vocabulary flashcards 
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มะยูตี  ดือรามะ2         Mayuti Duerama2 
    

บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้  โดยใช้บัตร
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านทอน (2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 29 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้ท าวิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้
บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตั้งแต่ชุดที่ 1 ถึง ชุดที่ 2  โดยวิธีการเล่นเกมส์  (Card 
game) 
                ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่เรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและชุดกิจกรรมจ านวน 2 ชุด ชุดละ 20 ค า ผลปรากฏว่าความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรยีนรู้ของผู้เรียน จากผลการวิจัยนี้
จึงเสนอแนะให้ผู้สอนควรจัดการเรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ:การจัดการเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 
 

 

1ครูพัฒนาท้องถิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทอน 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี
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Abstract 
                The purposes of this study were to (1) Develop English reading skills about the 
names of environment in the community of Grade 2 Students at Banthon School.  By using 
English vocabulary flashcards. (2) compare the ability in English reading skills about the names of 
environment in the community of grade 2 students at Banthon School before and after by using 
English vocabulary flashcards. Students about 29 people for 1 class  from grade 2 at Banthon 
School, the Office of Narathiwat Primary Educational Service Area 1, in the 1st semester, 2018. 
So, we study from test group by using English vocabulary flashcards from set number 1 to set 
number 2 with play card game. 
                The results of the study indicated that the students, who learned English reading 
skills about the names of environment in the community by using English vocabulary flashcards 
, had 2 sets of activities and twenty words of one activity. had gained more achievement in 
post-test than pre-test at the statistically significant level .05. So, It was bring to development to 
students about English reading skills about the names of environment in the community by 
using English vocabulary flashcards in their English class in order to improve their English 
proficiency.  

Keywords : English reading skills about the names of environment in the community  
     by using English vocabulary flashcards. 

 

บทน า 
            ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ า วัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความบันเทิง 
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างกว้างขวางขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2551: 1)  

จากความส าคัญของภาษาต่างประเทศตามที่กล่าวมานี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงช้ัน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพใน
การคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์เป็นรากฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้
สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนมีความ เข้าใจ และสามารถน าหลักภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับต่อไป (กรมวิชาการ , 2551) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์ส าหรับการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม 

ซึ่งกระผมได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในปัจจุบัน เด็กยังขาดทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษอยู่ กระผมคิดว่าบัตรค าศัพท์สามารถช่วยเด็กให้เกิดการพัฒนาในด้านทักษะการอ่านได้ เพราะ บัตร
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ค าศัพท์จะช่วยสร้างคลังศัพท์ Sight Word โดยที่เด็กไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ต้องท่อง และ
ไม่ผ่านกระบวนการแปลจากอังกฤษเป็นไทย เนื่องจากการฝึกด้วยบัตรค าศัพท์ จะดึงทักษะการมองเห็น ฟัง และ
การสัมผัส มาช่วยให้เข้าใจความหมายค าศัพท์ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ โจน เอ็ม ฮาร์เวลล์ (Harwell. 2001: 193) ที่กล่าวว่า ทักษะการ
อ่านเป็นทักษะทางด้านวิชาการที่ส าคัญที่สุดและยังเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรยีนรู้ในทักษะอื่นๆ ถ้าบุคคลไม่สามารถ
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสที่จะเกิดความส าเร็จและสนองความต้องการในชีวิตก็ย่อมจะน้อยลง ทักษะการ
อ่านจึงเป็นหน่ึงในสี่ทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนควรไดร้ับการฝึกฝน และเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาที่ส าคัญของคน
ไทยส่วนมากในการเรียน ภาษาอังกฤษ คือค าใดที่ไม่เคยอ่านจะอ่านไม่ได้หรืออ่านได้แต่ไม่แน่ใจในความถูกต้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านออกเสียงช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือคน ช่ือสิ่งของ หรือช่ือสถานท่ี (มงคล กุลประเสริฐ, 2548 ) 

จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านทอน ประสบปัญหา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านในระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาเหตุของ
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนเรียนเอง คือ 1) ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมาก่อน 2) 
นักเรียนไม่เห็นคุณค่าในการฝึกทักษะการอ่านและนักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นและรักการอ่านจึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นและ
สนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้มี
การพัฒนาการในการเรียนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการอ่านมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
                กลุ่มตัวอย่าง 
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านทอน ต าบลโคก
เคียน  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 29 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้ท าวิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มย่อย 
                

ตัวแปรที่ศึกษา 
               1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนในการ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
               2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชน์ของการศึกษา 
                1. ท าให้ทราบว่า (Flash Card) จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
     2.  ได้แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นๆ 
     3.  ได้แนวทางให้ครู ได้พัฒนาสื่อในรายวิชาอื่นๆอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านทอน 
                2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้าน
ทอน  จ านวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  จ านวน 8 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก่อนด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้วิธีการทดสอบการอ่านออกเสียง 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 20 ค า 

        2. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตร
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตั้งแต่ชุดท่ี 1 ถึง ชุดที่ 2  โดยวิธีการเล่นเกมส์  (Card game) 

        3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบหลังเรียน โดยใช้วิธีการทดสอบแบบก่อนเรียน คือ 
การทดสอบการอ่านออกสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ านวน 2 
ชุด ชุดละ 20 ค า   

        4. ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล  
ตารางที่ 1 ผลของการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดที่1) 

รายการการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10. ความเหมาะสมของรูปแบบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเครือ่งมือ ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ สามารถใช้ได ้
 
ตารางที่ 2 ผลของการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดที่2) 

รายการการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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รายการการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10. ความเหมาะสมของรูปแบบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเครือ่งมือ ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ สามารถใช้ได ้

 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของการ
ทดลองเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ผลตา่ง (D) (D2) 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 
2 (10) 

รวมคะแนน
ทั้งหมด  
(20) 

ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 2 
(10) 

รวมคะแนน
ทั้งหมด (20) 

1 2 1 3 8 8 16 13 169 
2 1 1 2 7 6 13 11 121 
3 1 1 2 8 7 15 13 169 
4 3 2 5 8 8 16 11 121 
5 0 1 1 6 6 12 11 121 
6 0 1 1 5 6 11 10 100 
7 1 0 1 5 5 10 9 81 
8 1 1 2 6 7 13 11 121 
9 1 1 2 6 7 13 11 121 
10 0 1 1 5 6 11 10 100 
11 3 2 5 9 9 18 13 169 
12 1 0 1 6 8 14 13 169 
13 2 1 3 6 7 13 10 100 
14 2 0 2 7 7 14 12 144 
15 0 1 1 6 7 13 12 144 
16 1 2 3 5 4 9 6 36 
17 3 1 4 7 6 13 9 81 
18 3 2 5 9 8 17 12 144 
19 1 1 2 6 5 11 9 81 
20 0 1 1 7 5 12 11 121 
21 1 0 1 7 6 13 12 144 
22 1 1 2 7 5 12 10 100 
23 1 0 1 7 5 12 11 121 
24 1 0 1 5 6 11 10 100 
25 1 0 1 5 7 12 11 121 
26 1 1 2 6 6 12 10 100 
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คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ผลตา่ง (D) (D2) 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 
2 (10) 

รวมคะแนน
ทั้งหมด  
(20) 

ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่ 2 
(10) 

รวมคะแนน
ทั้งหมด (20) 

27 0 1 1 6 5 11 10 100 
28 1 1 2 7 5 12 10 100 
รวม 33 26 59 187 183 370 311 100 

ค่าเฉลี่ย 1.14 0.90 2.04 6.45 6.31 12.76 t = 38.25 
เบ่ียง 

เบนมาตร 
ฐาน 

6.13 4.83 10.96 34.72 33.98 68.70 

 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ( ) ใช้สูตรต่อไปนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 102)  


XX
N  

  เมื่อ  X        แทน  ค่าเฉลี่ย 

   x  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 

 
     1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 106) 

                  

  เมื่อ     S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             X       แทน  ข้อมูลแตล่ะจ านวน 
         X     แทน   ค่าเฉลี่ย 
      N      แทน จ านวนข้อมูล 

        
  แทน   ผลรวม 

 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ 
  2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย IOC  พิษณุ ฟองศรี (2549)  
   

       IOC =  

 
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
     แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    n แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 






 
2 2N X ( X)

S.D.
N(N 1)
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 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรยีน โดยใช้ t–test  (Dependent–
Samples) โดยใช้สูตร  
 ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112) 
 

     








 
2 2
D

t
n D ( D)

(n 1)  
 

                     เมื่อ t แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบ 
      ความมีนัยส าคัญ 
   D แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
   n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอยา่งหรือจ านวนคูค่ะแนน 

                                            D    แทน  ผลรวมของความแตกตา่งจากการเปรียบเทยีบเป็น   
                   รายบุคคลระหว่างคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบก่อน 
      เรียนกับทดสอบหลังเรียน 

 

ผลการวิจัย 
                การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศพัท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านทอน สามารถสรุปไดด้ังนี ้
                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านทอน หลังการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออก
เสียง โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  
                2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรยีนบ้านทอน หลังการจัดการเรยีนรู้ทักษะการอ่านออก
เสียง โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน
ออกเสียง โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านทอน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนคน 
(29คน) 

ค่าเฉลี่ย (20) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ  

(t-test) 
คะแนนก่อนเรียน 29 2.04 10.96  

38.25 
 คะแนนหลังเรียน 29 12.76 68.70 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนกลุม่ตัวอย่างจ านวน 29 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 2.04 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.96 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 12.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 68.70 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
                จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทอน  ต าบลโคก
เคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  มีผลการวิจัย ดังน้ี 
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 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
การน าผลวิจัยไปใช้ 
                1. ควรจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 
                2. ควรที่จะมีการขยายผลการใช้กิจกรรมนี้ในห้องอื่นๆ ด้วย เพื่อที่นักเรียนจะได้มีหลักในการเรียน
ร่วมกัน และสามารถที่จะท าให้เด็กนักเรียนแข่งกันเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการท าลายก าแพงความน่าเบื่อของการเรียน
ภาษาอังกฤษออกด้วย โดยการท าให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะอ่านออก ถือเป็นก้าวแรกๆ ของการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษสู่ระดับสูงต่อไปด้วย 
การวิจัยคร้ังต่อไป 
                เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้วัดความสามารถด้านทักษะการอ่านออกเสียงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความรู้ที่สัมพันธ์กัน ควรมีการวิจัยควบคู่กัน 2 ทักษะ เช่น ทักษะการอ่านกับการพูด หรือการอ่านกับการเขียน 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ 75/75 2) 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 10.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.00 และ
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E มีคะแนนเฉลี่ย 16.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.54 ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (3).เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E อยู ่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชุดกิจกรรม, แบบประเมินความพึงพอใจ 

Abstract 
The purpose of this research were to : (1) to develop a science instruction set by using 

learning management model 5E to be effective E1/E2 equal to 80/80.8 according to the criteria 
laid down. (2) to develop achievement of students before class has average score is 10.66, 
standard deviation is 2.00 and the achievement after class by using a science instruction set. The 
treasure of material by knowledge quest method of 5E has average score is 16.16, standard 
deviation equal to 1.54 appear that students are achievement after class higher than before 
class. (3) to study the satisfaction to use a science instruction set by using learning management 
model 5E at the highest level of satisfaction. 
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บทน า 

ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคือปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย และหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ ด้านครูผู้สอนไม่สามารถปรับเนื้อหาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียน ใช้วิธีการบรรยาย เน้นเนื้อหาความจ า ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่านักเรียนยังไม่มีคุณลักษณะ ในการใฝ่เรียน ใฝ่รู้  โรงเรียนมีสื่อในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครู
ขาดสื่อที่มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สุดท้ายจึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
นักเรียนขาดความสนใจ ตลอดจนขาดการฝึกฝน จึงเป็นสาเหตุ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดี 
เท่าที่ควร (วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2544 : 1-3) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
น่าสนใจ โดยการจัดหาสื่อที่หลากหลายและวิธีการสอนที่เหมาะสม ใช้ประกอบการเรียนรู้ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
ในระดับสูงต่อไป จากปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นข้อบกพร่อง 
และต้องการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมค้นหา
ค าตอบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
ชุดกิจกรรม และวิธีการสอนด้วยการรจัดการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เน้นบรรยากาศใน
การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ โดยหวังว่านักเรียนจะ
สามารถพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ (สสวท. 2546 : 6) และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซึ่งการเรียนรู้แบบ 5E มี
ขั้นตอนที่ส าคัญคือ ขั้นสร้างความใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้น
ประเมินผล (สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ 2544 : 111-116) ซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ มุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถทางการคิด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไว้ในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการ
พัฒนานักเรียนให้ได้รับทั้งความรู้กระบวนการและเจตคตินักเรียนทุกคนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล
น าไปสู่ค าตอบของค าถามเพื่อน าผลการเรยีนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อนักเรียนได้เรยีนวิทยาศาสตร์
โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมีส่วนรวมและลงมือปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจมองเห็นความเช่ือมโยงของ
วิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นและชีวิต สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่มุ่งให้นักเรียนสืบ
เสาะหาความรู้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เชื่อมโยงจนกระทั่งได้ข้อสรุป กระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีส าคัญคือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการคิดซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตมากดังที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 
1) ได้กล่าวว่าการใช้ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ชุด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดเป็นสื่อช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองมีการจดัการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบมีข้อชวนคิดและค าถามท้ายกิจกรรมให้
นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองเรียนรู้อย่างอิสระเร้าความสนใจ
ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายส่งเสริมให้เกิดปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง 
สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง
เกิดการพัฒนาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพือ่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการรู้แบบ 5E ให้
มีประสิทธิภาพ E1/E2 

2.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมบัติของ
วัสดุ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านละหาร ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสรุปได้
ดังนี ้

1. กลุ่มตัวอย่าง 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านละหาร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 204 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีครูเป็นนักวิจัย 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

จ านวนนักเรียน เพศชาย เพศหญิง 
18 คน 6 คน 12 คน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
แผนการทดลองที่ใช้เป็นแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เป็นกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ( 1 groups 

pretest – posttest design ) จะประกอบด้วยนักเรียนจ านวน 1 ห้องเรียน มีการทดสอบก่อนเรียน และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้การสอนนั้นจึง
ด าเนินการทดสอบหลังเรียน และน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน ตามแผนการทดลอง 
ดังนี ้

E 01 × 02 
E   แทนจ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ชุดกิจกรรม  

 01 แทนการทดสอบก่อนเรียนก่อนใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้วยวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
 × แทนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วยวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
 02 แทนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วยวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

-ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ใช้เวลาสอน 14 คาบ คาบละ 45 นาที เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ จ านวน 10 ข้อ 
การสรา้งและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ตามเนื้อหาที่ใช้
ทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สมบัติของวัสดุ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาตรฐาน
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาและรายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สมบัติของวัสดุ เพื่อที่จะน ามาสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิยาศาสตร์ 
 3. ก าหนดจุดประสงค์ในชุดกิจกรรมกรอบเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้กิจกรรมจุดประสงค์การเรียนรู้การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. ก าหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิยาศาสตร์เรื่อง สมบัติของวัสดุ โดยยึดเนื้อหา มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยแทรกกิจกรรมดังนี้ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 คาบ 
- กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุใช้เวลา 12 คาบ 
- แบบทดสอบหลังเรียนใช้เวลา 1 คาบ 

 5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 5.1. ช่ือชุดกิจกรรมหมายถึงส่วนท่ีระบุช่ือชุดกิจกรรม 

5.2. ค าช้ีแจงหมายถึงส่วนที่อธิบายแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค าแนะน าใน
การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.3. แบบทดสอบก่อนเรียนหมายถึงการทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4. จุดประสงค์การเรียนรู้หมายถึงส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องบรรลุในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 5.5. เวลาหมายถึงส่วนท่ีระบุเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุด 
 5.6. กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงส่วนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของชุด
กิจกรรม 
 5.7. แบบทดสอบหลังเรียนหมายถึงการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหมายถึงการเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
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 6. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างเสร็จแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมในชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พิจารณาจากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท้ายชุดกิจกรรมในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย75/75 
    - 75 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในชุด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    - 75 ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

7.การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
1. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด าเนินการสร้างดังนี้ 
 1.1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียนข้อสอบสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติของวัสดุ 
จ านวน 20 ข้อเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกแต่ละข้อจะมีตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค่า
ตอบเดียวโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคือถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนนถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนนโดย
สร้างแบบทดสอบให้ตรงตามผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 
 1.3 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง IOC 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
 2. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบตามเกณฑ์ 75/75 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1  สถิติพื้นฐานได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.2  การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วยชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ใช้ค่า E1/E2 
 5.3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 

5.4 การแปลความหมายค่าสถิติความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของ
วัสดุ ด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
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 ครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของ
วั ส ดุ ต าม เกณ์  75 /75  (E1/E2) ได้ แ ก่  ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบ วน การ (E1)และป ระสิ ท ธิภ าพ ของ
ผลลัพธ์(E2)ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติของวัสดุ 
 

 
N 

คะแนนประเมนิระหว่างเรียน คะแนนประเมนิหลังเรียน ค่า
ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 
คะแนน

เต็ม 
 ร้อยละ คะแนน

เต็ม 
 ร้อยละ 

18 20 16 80 20 16.16 80.8 80/80.8 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 18 คน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.8 ดังนั้นประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ มีค่า 80/80.8 แสดงว่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สมบัติของวัสดุ 
 หลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว
ได้วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าคะแนนมาเปรียบเทียบกับ
คะแนนท่ีวัดไว้ก่อนเรียน 

ตารางที่  2 ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติของวัสดุ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ทดสอบ N คะแนนเต็ม  SD. 
ก่อนเรียน 18 20 10.66 2 
หลังเรียน 18 20 16.16 1.54 

 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 10.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 
.00และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีคะแนนเฉลี่ย 16.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 ปรากฏว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
เรื่อง สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ตารางที่  3 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน เร่ือง สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E จ านวน 18 คน 
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รม
ที่ 

3 
(5ค

ะแ
นน

) 

กิจ
กร

รม
ที่ 

4 
(5ค

ะแ
นน

) 

กิจ
กร

รม
ที่ 

5 
(2ค

ะแ
นน

) 

1 9 5 3 4 3 2 17 15 

2 8 5 3 4 3 2 17 15 
3 11 5 3 4 3 2 17 17 

4 11 3 3 4 3 2 16 18 
5 12 4 3 4 3 2 16 19 
6 10 4 3 4 3 2 17 16 
7 9 5 3 4 3 2 1 15 
8 8 4 3 4 4 2 17 14 
9 12 5 3 3 4 2 17 16 
10 12 5 3 3 3 2 16 16 
11 10 5 3 3 4 2 17 15 

12 11 5 3 4 3 2 17 16 

13 14 4 3 4 4 2 17 18 

14 11 4 3 4 4 2 17 17 

15 13 5 3 4 4 2 18 17 

16 10 5 3 4 4 2 18 16 

17 14 5 3 3 3 2 16 18 

18 7 4 3 4 4 2 17 13 

รวม
คะแนน 

192 87 62 54 90 36 288 291 

เฉลี่ย
คะแนน 

10.66 - - - - - 16 16.16 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนก่อนเรียน (10.66, 
16, และ16.16 ตามล าดับ) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 อันดับ 
ท าการศึกษาหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
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ตาราง 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

รายการประเมิน  
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.44 0.50 4.94 มากที่สุด 

2.ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.11 0.31 4.42 มาก 

3.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

4.16 0.37 4.53 มากที่สุด 

4.ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.22 0.42 4.64 มากที่สุด 

5.ผู้ เรียนมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมากกว่าการ
แข่งขัน 

4.11 0.31 4.42 มาก 

6.เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด 

4.16 0.37 4.53 มากที่สุด 

7.ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.38 0.50 4.88 มากที่สุด 

8.ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มี
ความเหมาะสมที่จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4.27 0.45 4.72 มากที่สุด 

9.ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

4.22 0.42 4.64 มากที่สุด 

10.ครูมอบหมายงานให้ท าอย่างชัดเจน 4.27 0.45 4.72 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 รองลงมา คือ 
ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.50 และล าดับที่ 3และ4 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูมอบหมายงานให้ท าอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 4.27 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

 1.ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80.8 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ 75/75 
 2.ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน มคีะแนนเฉลี่ย 10.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2 และนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
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5E มีคะแนนเฉลีย่ 16.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.54 ปรากฏว่านักเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิหลังเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1).เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนการรู้แบบ 5E ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 (2).เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E 
(3).เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ในระดับดีมาก จากการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1.การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุ พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
75/75 เนื่องเป็นนวัตกรรมประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรยีนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนท าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ดี
เมื่อน าไปหาประสิทธิภาพE1/E2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ซีมาด  
เหมจ า (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพ  77.33/78.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ และสามารถเป็นรูปแบบในการพัฒนาการสร้างชุดกิจกรรมในกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป 

2.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ ลง
มือปฏิบัติการเรียนรู้ตามแผน รู้จักการค้นคว้าข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเรียนรู้ มาวิเคราะห์อภิปราย และสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน จัดท าช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ไม่เครียด มีอิสระในการเรียนและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 70) ที่ เช่ือว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ใน
สภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นให้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ มีรูปแบบที่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัย ดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญภรณ์ อุไรรัมย์ (มปป) ได้ท าการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆได้ 
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการส่งเสริม  และพัฒนา
ทักษะให้กับนักเรียนอย่างแพร่หลาย 

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีการสอนในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจาก
การท าขนมดอกจอก ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภออศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
สารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก หลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภออศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กับเกณฑ์ร้อยละ 70 การวิจัยในครั้ง
นี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม จากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 68 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและ
สมบัติของสาร จ านวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
สารและสมบัติของสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร (IOC) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี CIPPA Model พบว่าหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี CIPPA Model 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37.84 คะแนน และหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 79.17 คะแนน  
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ลักษณะการจดัการเรียนรู้
แบบวิทยาศาสตร์, ลักษณะส าคัญของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ครูพัฒนาท้องถิ่น : ครูผู้ช่วย ,โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 
2 อาจารย์นิเทศก์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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Abstrac 
 The purpose of research were Compare the achievement Substances and properties 
of substances Subject from Crispy Lotus Blossom Cookies after using CIPPA Model the students 
of mattayom 1 at kholorkaway school  Sisakorn District Narathiwat get 70 percentage and for 
compare  the achievement  Substances and properties of substances Subject from Crispy Lotus 
Blossom Cookies before and after  using CIPPA Model students of mattayom  1 at kholorkaway 
school  Sisakorn District Narathiwat. This research use  a sample of  50 student from mattayom 1 
kholorkaway school  Sisakorn District Narathiwat. The research use the Randomly Group chosen 
for a population of 100 people. The data gathering science we lessen plans Substances and 
properties of substances Subject and Compare the achievement  test Substances and properties 
of substances Subject. The statistics for data analysis were  IOC , percentage, average and 
Standard Deviation. The research found that after using CIPPA Model of  the students got higher 
average score with 70 percentage criterion and when compare  with to achievement  
Substances and properties of substances Subject before and after  using CIPPA Model found 
that after use CIPPA Model have higher Achievement before use that. 
Keyword : The basic education core curriculum science subject, Scientific Learning, CIPPA Model  
 

บทน า 
การจัดการศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าให้เด็ก เยาวชน และผู้ เรียนทุกคนตระหนักถึง

ความส าคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดการศึกษาตามแนวพระ ราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542; 8) 
โดยจ าเป็นที่จะต้องเสริมทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร โดยกล่าวว่าการจัดการศึกษาในทุกด้านจ าเป็นต้องสนใจการพัฒนา
ทักษะต่างๆเพือ่น าไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถท าให้มนุษย์ทุกคนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เนื่องจากความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เยาวชน
ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนที่ส าคัญและ
เหมาะสม เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการด ารงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
(ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์, 2557; 2 อ้างอิงใน โทนี  วากเนอร์, 2008 ;20-24) สามารถจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต การ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และทรัพยากรของชุมชน ซึ่งจะท าให้เด็กมีความสามารถ 
มีทักษะที่จะด ารงชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็น
รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศชาติ (ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์, 2557; 74) โดยบูรณาการการ
เรียนรู้  เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาสร้างงาน และแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม อนึ่ง(ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 123)) กล่าวว่าวิธีสอนหรือกิจกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้มีหลายวิธี แต่ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดที่ดีที่สุด เหมาะสมกับ
ทุกสถานการณ์ ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องสาร
และสมบัติของสาร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังอยู่ในระดับไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คือ มีระดับคะแนนต่ า
กว่าเกณฑ์ (ร้อยละ70) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองการจัดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว มาบูรณาการกับรายวิชา
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การประกอบอาหารซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติม โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการท าขนมในท้องถิ่น เช่น ขนมดอกจอกโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA Model) ที่พัฒนาโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  (construction of knowledge) ซึ่ง
นอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึ่งตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพื่อนและ
บุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองด้วย รวมทั้งต้องอาศัยทักษะ กระบวนการ(process skill) ต่างๆจ านวนมาก
เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มี
ความพร้อมในการรับรู้ และเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตืน่ตัว ไม่เฉื่อยชา  ซึ่งสิ่งท่ีสามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพ
ดังกล่าวได้ก็คือ การให้มีการเคลื่อนไหวทางกาย (physical participation) อย่างเหมาะสม(ทิศนา แขมณี ;2556, 
282 ) จากรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้รือ่งสารและสมบัติของสารมาบูรณาการกับรายวิชาการประกอบอาหารซึ่งเป็น
วิชาเพิ่มเติม โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการท าขนมในท้องถิ่น เช่น ขนมดอกจอก โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปา (CIPPA Model) ดังกล่าว เป็นการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Modelมาบูรณาการกับการท าขนมในท้องถิ่น เช่น ขนมดอกจอก มีผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอกโดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก ก่อน 

และหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
คอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก หลัง 
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอ     
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จ านวน 68 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ประจ าปีการศึกษา  
2561 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มกลุ่ม 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 5 แผน ได้แก่ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของสาร 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจ าแนกสาร  
1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารละลาย 
1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสาร 
1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กรด เบส 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร 
และสมบัติของสาร เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 

  2.1 กาหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการทดสอบก่อนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบCIPPA Model กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวน 30 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติ
ของสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบCIPPA Model จ านวน 5  
แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผนต่อสัปดาห์ 

3. หลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบCIPPA Modelครบตามที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารกับกลุ่ม
ตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง 

 4. น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบทั้งก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ  
CIPPA Model มาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจาก
การท าขนมดอกจอก ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Modelของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอ    
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัย รายละเอียดดังนี้  
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก 
ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก 
หลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Modelกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก ก่อน
และหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก ก่อนและ
หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Model 
 
 

นักเรียนคนท่ี คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 

1 10 15 5 
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นักเรียนคนท่ี คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 

2 10 18 8 
3 10 19 9 
4 8 13 5 
5 8 15 7 
6 10 17 7 
7 9 16 7 
8 7 14 7 
9 8 14 6 
10 7 13 6 
11 7 13 6 
12 4 17 13 
13 8 15 7 
14 8 17 9 
15 8 15 7 
16 9 16 7 
17 6 13 7 
18 11 18 7 
19 10 18 8 
20 8 20 12 
21 9 20 11 
22 6 15 9 
23 7 14 7 
24 9 16 7 
25 7 14 7 
26 8 13 5 
27 9 19 10 
28 7 13 6 
29 10 17 7 
30 10 17 7 

 8.27 15.80 7.53 
% 41.33 79.17 37.84 
SD 1.55 2.20 1.93 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนด้วยวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนท าคะแนน

สูงสุดได้ 11 คะแนน คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )  8.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.55 และหลังเรียนรู้การท าขนมดอกจอกด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
Model นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 20 คะแนน คะแนนต่ าสุด 13 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย ( ) 15.80 คะแนน   
คิดเป็นร้อยละ 79.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.20 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนรู้การท าขนม
ดอกจอกด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เร่ืองสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอกก่อนและหลังเรียน
ด้วยวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบ CIPPA Model 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอกหลังเรียนด้วยวิธีการ
จัดการ เรียนรู้แบบ CIPPA Modelของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนหลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

นักเรียนคนท่ี คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
(ผ่านเกณฑ์ 14 คะแนน) 

1 15 75 
2 18 90 
3 19 95 
4 13 65 
5 15 75 
6 17 85 
7 16 80 
8 14 70 
9 14 70 
10 13 65 
11 13 65 
12 17 85 
13 15 75 
14 17 85 
15 15 70 
16 16 80 
17 13 65 
18 18 90 
19 18 90 
20 20 100 
21 20 100 
22 15 75 
23 14 70 
24 16 80 
25 14 70 
26 13 70 
27 19 95 
28 13 70 
29 17 85 
30 17 85 

 15.8 79.17 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้การท าขนมดอกจอกแบบ CIPPA 

Model นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 จ านวน 24 คน และนักเรียนมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ70 จ านวน 6 คน  
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
1. ก่อนเรียนด้วยวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 11 คะแนน 

คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )  8.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากับ 1.55 และหลังเรียนรู้การท าขนมดอกจอกด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนท า
คะแนนสูงสุดได้ 20 คะแนน คะแนนต่ าสุด 13 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย ( ) 15.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.17 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.20 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนรู้การท าขนมดอกจอกด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 37.84 

2. หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้การท าขนมดอกจอกแบบ CIPPA Model นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 
จ านวน 24 คน และนักเรียนมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ70 จ านวน 6 คน 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่งสารและสมบัตขิองสาร ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส พบว่า หลังจากท่ีนักเรียนเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี CIPPA Model เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการกระบวนการกลุ่ม และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Modelสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (อัญชลี สุเทวี, 2554; 23 อ้างอิงใน ทิศนา 
แขมมณี (2542; 6-7)) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนแบบซิปปาโมเดลไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนควรมี
คุณสมบัติดังนี้ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง , นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด, นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด
ข้อความรู้ ตลอดจนถึงการเรียนรู้จากกันและกัน, นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กันไปกับผลงาน และ
นักเรียนน าความรู้ไปใช้ รวมทั้งการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนโดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้และ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ((อัญชลี   สุเทวี, 2554; 27 อ้างอิงใน พิมพ์
พันธ์ เตชะคุปต์. 2541: 2) ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก คือ เป็นผู้จัดประสบการณ์และ
จัดสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง จากตัวบ่งช้ีการสอนของ
ครู 10 ประการดังนี้ 1.ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 2.ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจ
และส่งเสริมแรงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 3.ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อนักเรียน
อย่างทั่วถึง 4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์    5. ครูส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกหัด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกต
ส่วนดี และปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน 7. ครูใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกความคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 
8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาท และวินัยตาม
วิถีวัฒนธรรมไทย 10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเป็นแบบ
แผนได้หลายรูปแบบ สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี: ศาสตร์การสอน , 2556,  283)  ซึ่งมี 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 
การทบทวนความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ข้ันที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่
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ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียน ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความ
เข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หามาได้ ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัย
กลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรูค้วามเข้าใจของตน รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ขั้น
ที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ข้ันนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับท้ังหมด ท้ังความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน โดยหากข้อความที่ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติ ขั้นนี้จะเป็นข้ันท่ีช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบ
ความเข้าใจของตน ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความ
เข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารจากการท าขนมดอกจอก หลัง
เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้การท าขนม
ดอกจอกแบบ CIPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA Model เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการเช่ือมโยงทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Active ซึ่งการที่ผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวทางกายและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างจะท าให้ประสาทการรับรู้และการเรียนรู้ที่ดี อีกทั้งยังเน้นกระบวนการกลุ่มและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบข้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอัญชลี สุเทวี, 2554, 21 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี (2542; 2-
3)กล่าวว่าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ 
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิด ในเรื่องของ “การเรียนรู้โดยการกระท า” หรือ “Learning by doing”
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจัดกระท า โดยในกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมา
นักเรียนก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเรียนรู้มากและควรจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีตามค าที่ว่า “การมีส่วนร่วม” ในที่นี้คง
ไม่ได้หมายความเพียงแต่ว่าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมมากๆ หรือค านึงถึงปริมาณของการมีส่วนร่วมเท่านั้น “การมี
ส่วนร่วม”นี้  โดยศัพท์ทางวิชาการมาจากค าว่า “Active Participation” ซึ่ งหมายถึงการมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อ ผูกพันกับสิ่งที่ท า มิใช่ท าไปเพื่อให้เสร็จภารกิจเท่านั้น และ(รชาดา บัว
ไพร, 2552; 30 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี (2542 ;15)) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่ได้รับความสนใจ โดยทิศ
นา แขมมณีได้น าแนวคิดอันท าให้เกิดแบบแผน ได้แก่ 1.แนวคิดการสร้างความรู้ 2.แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
กลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3.แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 4. แนวคิดเกี่ยวการเรียนรู้กระบวนการ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
1.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เพื่อ 

น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งในส่วนของเนื้อหาให้
ละเอียดกว่าน้ี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ลึกซึ้ง 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีและกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ใช้เวลาในการท า 
กิจกรรมในบางขั้นตอนนานเกินกว่าที่ก าหนด ควรมีการปรับกิจกรรมหรือยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
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2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model  

กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ระดับช้ันอื่นๆ และหน่วยการเรียนรู้อื่น หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ (เพื่อศึกษาว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับใด เนื้อหาสาระ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด) 

2.2 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หรือวิธีการสอนเรื่องสารและสมบัติของสาร  
ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเขาพระ 
Development of instructional model for skill of using development to 

Microsoft PowerPoint 2010 program “Otop Community” use direct instruction 
model on Academic Achievement, for Grade 5 Students Ban khophar School 

                                

บทคัดย่อ 
              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะ                  
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอน
ทางตรง โดยให้จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้
รูปแบบการสอนทางตรง นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเขาพระภาคเรียน ที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 15 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการทดสอบหนึ่งครั้ง (One shot case 
study) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างช้ินงานจากโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 จ านวน 6 แผน  รวม 10 
ช่ัวโมง และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบประเมินการน าเสนอผลงานโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ของนักเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน 
            ผลการวิจัย พบว่า 
            1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 16.26 คิดเป็นร้อยละ 81.33 โดยมีนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 
             2. นักเรียนมีคะแนนทักษะการน าเสนอผลงานทางผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 16.53 คิดเป็นร้อยละ 82.67 โดยมี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  จ านวน 15 คนคิดเป็น ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว ้
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจด้วยทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน 
เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.59) 
 

ค าส าคัญ : โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010   รูปแบบการสอนแบบทางตรง 
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Abstract 
 

                         The objectives of this research were: 1) to study the students’ learning 
achievement, learning unit titled skill of using development to Microsoft PowerPoint 2010 
program “Otop Community” use Direct instruction model on Academic Achievement, for Grade 
5 Students Ban khophar School” by Direct Instruction Model so that the students would have 
their learning achievement from 70% up, and the number of students passing criterion not less 
than70% of total number of them,2) to develop Grade 7 students’ Practical skills of using 
development to Microsoft PowerPoint 2010 program “Otop Community” use Direct instruction 
model on Academic Achievement by Direct Instruction so that the number of students not less 
than 70 % would have initiative thinking from 70 % up, and3 ) to study the students’ satisfaction 
in instructional management by Direct Instruction, learning unit titled “Practical skills of using 
development to Microsoft PowerPoint 2010 program “Otop Community” The target group using 
in this study included 15  Pratomsuksa 5 Students, Ban khophar School. During the second 
semester of 2019 school year. This research was an Experimental Research as One Shot Case 
Study. There were 2 kinds of instruments: 1) the instrument using for learning activity 
management including : 6  Knowledge Management Plans, learning unit titled “PowerPoint 2010 
program, 10 hours, and 2) the instrument using for evaluating the findings of learning  activity 
Practical skills management including: the Learning Achievement Test, the Students’ Initiative, 
the Students ‘Initiative Practical skills of using development to Microsoft PowerPoint 2010 
program “Otop Community”, and the  
Students’Satisfaction Questionnaire. 
Keywords : Microsoft PowerPoint 2010 program. Direct instruction model.  

 

The research findings founded that : 
          1. The students had average score of learning achievement = 16.82 or 81.40%. There 
were 12 students or 80.00% passing criterion 70% which was passed the specified criterion. 
          2. The students had average score of Practical skills of using development to Microsoft 
PowerPoint 2010 program “Otop Community” = 15.46 or 77.66%. There were 15 students or 
100% 
passing criterion as 70 % which was passed the specified criterion. 
          3. The students’ satisfaction in instructional management by Direct Instruction, learning 
unit titled “Practical skills of using development to Microsoft PowerPoint 2010 program “Otop 
Community”, in overall, was in “the Highest” Level ( = 4.53, S.D. = 0.59). Considering each 
aspect from high to low, they were as follows: the highest level of aspect was the knowledge 
obtaining from teaching. The second order was the measurement and evaluation, Direct 
Instruction Model, and instructional technique respectively. The aspect with opinion in “High” 
Level was the instructional climate. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge Society) และ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และ
นวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและแรงงาน ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ผลักดันด้านการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและได้น านวัตกรรมต่าง ๆ มา
ใช้ในระบบการศึกษา เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 “เป็นการจัด 
การเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม” (รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์)  ระบบการศึกษา
ไทยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งสิ่งที่ควบคู่กับนวัตกรรมนั้นก็คือคอมพิวเตอร์   ซึ่ง
ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทที่ส าคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต ท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา
เน้นความส าคัญทางด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะการน าเอาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้ในระดับโรงเรียนมากข้ึนท้ังในระดับประถมศกึษาและในระดับมธัยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และใช้ในการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย และที่ส าคัญนวัตกรรมต่าง ๆ จะสร้าง
ขึ้นมาได้ผู้สร้างจะต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ส าคัญ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์นั้น  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเน้นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน  เพื่อตอบสนองความเตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในเชิงสติปัญญา ทักษะ เจตคติ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญกระบวนการเรียนการสอนและการสรา้งปฏิสมัพันธ์ใหม่ทางการเรียนการสอน จากครูกับผู้เรียนมา
สู่การเรียนกับหนังสือหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนสอน
เอกัคตาบุคคลหรือการสอนที่สอดสอดคล้อง เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสริมการเรียนเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพอีกด้วย  จากการศึกษาการจัดการการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์  สาระที่ 2 การ
ออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ผู้เรียนขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆในเครื่องมือมาสรา้งงาน  จึงจ าเป็นจะต้องน าสื่อการเรียนการสอนหลาย 
ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ (2521 : 100) กล่าวว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดใน
รูปสื่อประสมจะให้ผลดีกว่าใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ในการน าสื่อการเรียน
การสอนมาใช้นั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีสอน ตลอดจนเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
ทักษะการใช้สื่อของครูผู้สอนและความคุ้มค่าของสื่อ ดังที่วีระ ไทยพานิช (2528 : 51) กล่าวว่า จะต้องรู้จักผู้เรียน
ของท่านเพื่อเลือกสื่อท่ีดีที่สุดเพื่อจะได้บรรลุจุดมุ่งหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผู้เรียนจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการ
เลือกสื่อตลอดจนวิธีการในการสอนให้เข้ากับลักษณะและความสามารถของผู้เรียน 
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โปรแกรมหมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตามล าดับขั้นตอนของ
เนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิต  หรือการควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย แบบวีดีทัศน์และเสียง 
(กิดานันท์ มลิทอง , 2543 : 267) การจัดการเรียนการสอนแบบบทเรียนสื่อประสม เป็นการน าสื ่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการมาใช้ร่วมกันมีความสัมพันธ์มาเร้าความสนใจหรือกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ 

ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน สื่อหรือแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยรปูแบบการสอนแบบทางตรงที่ผู้วิจัยเลอืกมา
นี้ เป็นรูปแบบที่มีหลักการมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศน์ต่าง ๆ รวมทั้งได้ ฝึกปฏิบัติทักษะ  
จนสามารถท าได้ดีและประสบผลส าเรจ็ได้ในเวลาที่จ ากัด การท ากิจกรรมของผู้เรียนนั้นจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
ตรงไปตรงมา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาที่จ ากัด อีกทั้ง
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและ
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (ทิศนา แขมมณี ,2548) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการสอนแบบทางตรงมาใช้ใน 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างช้ินงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์พับบลิช
เชอร์ 2003 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในหลักการการสร้างสรรค์ผลงาน 
เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างช้ินงานท่ีแปลกใหม่ ตลอดจนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา
ข้อมูล สร้างงานเอกสารและน าเสนอข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและมีคุ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการสร้าง
งาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ก าลังเกิดขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม  

Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียน
ด้วยรูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                 
การเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไมน้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการ 
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนักเรียนมีทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ มีจ านวนนักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้เรียนด้วยทักษะการใช้โปรแกรม  
Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน                  
บ้านเขาพระ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย                             

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design)
แบบกลุ่มเดียว มีการวดัผลหลังเรยีน (One - shot Case Study) เขียนเป็นแผนภมูิ ดังน้ี 

 

             X             O    
 

เมื่อ X  แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft  
                 PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน  
     O  แทน การทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการสร้างงานน าเสนอ และ ความพึงพอใจของ 
               นักเรียนต่อการเรียน เรือง  ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint 2010  
               น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน  

      2. กลุ่มเป้าหมาย นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาพระ 
จ านวน   15 คน   ได้มาโดยการวธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                                                                                                                  

    3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

             3.1 ตัวแปรต้น  
       3.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft  

PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน  
       3.1.2 คู่มือการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม  

Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน  
              3.2 ตัวแปรตาม 

       3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
       3.2.2 ทักษะการสร้างงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
       3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน  

จ านวน   6 แผน เวลา 10 ช่ัวโมง โดยใช้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

แบบประเมินทักษะการสร้างงานน าเสนอที่ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Scoring Rubric)  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน โดยใช้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 

 

ผลการวิจัย 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง เรื่อง  
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ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ส่งผลให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.26 คิด
เป็นร้อยละ 81.33 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ทักษะการใช้ 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า. นักเรียนมีคะแนน
ทักษะการน าเสนอผลงานทางผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 16.53 คิดเป็นร้อยละ 82.67 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
จ านวน 15 คนคดิเป็น ร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะ 
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน  ของนักเรียน                      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด                      
( X  = 4.53,S.D. = 0.59) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนบ้านเขาพระ ท่ีเรียนด้วยทักษะการใช้ 
              โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ล าดับที ่

ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน 
1. นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนนี้ 4.55 0.77 มากที่สุด 3 
2. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนได้ง่าย 4.62 0.48 มากที่สุด 1 
3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้กล้าแสดงความคดิเห็นมากขึ้น 4.47 0.59 มาก 7 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.56 0.52 มากที่สุด 2 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรยีนการสอน 4.54 0.61 มากที่สุด 4 
6. รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักเรยีนคิดริเริม่                     
    สิ่งแปลกใหม่ได ้

4.49 0.49 มากที่สุด 6 

7. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเรยีน 

4.55 0.59 มากที่สุด 5 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.62 มากที่สุด  
ด้านบรรยากาศในการเรียน 
8. รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนือ้หาอยู่เสมอ 4..6 0.48 มากที่สุด 1 
9. รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม 4.49 0.55 มากที่สุด 6 
10. การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน 4.55 0.45 มากที่สุด 3 
11. บรรยากาศในการเรียนไมต่ึงเครียด 4.46 0.65 มากที่สุด 7 
12. กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี ้
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.51 0.66 มากที่สุด 5 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ล าดับที ่

13. นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.54 0.44 มากทีสุ่ด 2 
14. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

4.52 0.69 มากที่สุด 4 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.68 มากที่สุด  
ด้านระยะเวลาในการเรียน 
15. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้ท าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย 4.54 0.45 มากที่สุด 2 
16. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได ้
ด้วยตนเอง 

4.56 0.59 มากที่สุด 1 

17. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้นักเรียนเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 4.50 0.67 มาก 3 
รวมเฉลี่ย 4.53 0.55 มากที่สุด  
ด้านการประเมินผลในการเรียน 
18. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนไดด้ี
ขึน้ 

4.56 0.46 มากที่สุด 1 

19. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธี การแสวงหา 4.52 0.55 มากที่สุด 3 
20. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้ท าให้ทราบผลการประเมินทันทีซึ่ง
ท าให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

4.54 0.55 มากที่สุด 2 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.50 มากที่สุด  
รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.53 0.59 มากที่สุด  

 
สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา 

 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Power  
Point 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน
ทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

.       การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง เรื่อง  
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ส่งผลให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.26    
คิดเป็นร้อยละ 81.33 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้มีการเรียนรู้และฝึกท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน จนเกิด
ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ 
และยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ในระดับต่อไปและในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ Joyce, Weil and Showers (1992) ที่กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติที่มีขั้นตอน ที่ได้รับการวางแผนที่ดี 
โดยเฉพาะมีการกระจายกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตอนย่อย ๆ ที่ผู้เรียนต้องกระท าไปตามล าดับจากง่ายไปหา
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ยากอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการของการกระท าตามแบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทฤษฎีของ Joyce and Weil(1986 อ้างถึงใน
อัมพร แสะเมาะ, 2556) ที่กล่าว่า รูปแบบการสอนทางตรงเป็นการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยได้
อย่างรวดเร็วและได้มากในเวลาที่จ ากัด ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนเอง จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท าให้ผู้เรียน มีแรงจูงใจในการเรียนและมีความรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ
ในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังท าให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังต่อไปนี้ในด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และใน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการ
เลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พนอม สุวรรณวัจณ์ (2549) ที่ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ค 31101 เรื่องการการบวกจ านวนเต็มและการลบจ านวนเต็ม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ศิริเพ็ญ ภักดี (2552) ได้ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางตรง เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล รายวิชาการใช้โปรแกรมน าเสนอและสื่อ
ประสมในงานธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2307 ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
วิชาการใช้โปรแกรมน าเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ  4.25 คิดเป็นร้อย
ละ 85.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของศศิมา นนทโส (2554) 
ที่ได้ท าการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรง ที่มีต้อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างช้ินงานจากโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ พับบลิชเชอร์ 2003 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดิน
แดง)  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน เฉลี่ย 18.82 คิดเป็นร้อยละ 75.27 โดยนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จ านวน 34 คนซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 
           2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของ
ชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยนักเรียนมีคะแนนประเมินการน าเสนอผลงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมี
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ทักษะการใช้ 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า. นักเรียนมีคะแนน
ทักษะการน าเสนอผลงานทางผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 16.53 คิดเป็นร้อยละ 82.67 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
จ านวน 15 คนคิดเป็น ร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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ทั้งนี้เนื่องมาจาก นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน เพราะ
ได้รับการเสริมแรงทางบวกอยู่เสมอ และนักเรียนมีความเป็นอิสระในการท างาน และการฝึกทักษะการปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์ ประกอบกับบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่น จึงท าให้นักเรียนเกิด
ความคิด สุนทรียภาพและจินตนาการ จึงท าให้เกิดความรู ้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนและต่อครูผู้สอน ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ทักษะการสร้างงานทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หนึ่งฤทัย พวงเพชร(2554) ศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทางตรง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการพูดเฉลี่ยเท่ากับ 22.27 คิดเป็นร้อยละ 89.09 
ของคะแนนเต็มซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทักษะการพูด 11 คน คิดเป็นร้อยละ100 
            3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้เรียนด้วยทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเขาพระ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53,S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหาน้อยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสุด คือ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน รองลงมา คือ การวัดและประเมินผล รูปแบบการสอนแบบทางตรง 
และวิธีการเรียนการสอน ตามล าดับและด้านที่มีความคิดเห็นระดับมาก คือบรรยากาศในการเรียนการสอน ท่ีเป็น
เช่นนี้เนืองมาจาก นักเรียนมีความสุขในการเรียนและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมร่วมกัน กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องนักเรียนเกิดความช านาญในการสร้างสรรค์ช้ินงาน ออกแบบและตกแต่งได้อย่างสวยงามขึ้นตามล าดับด้วย
บรรยากาศทางการเรียนที่ยืดหยุ่น ไม่เครียด และการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้อง กับ Gutter (1995 
อ้างถึงใน ทิศนาแขมมณี, 2548) ที่ระบุว่า การจัดล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นข้ันเป็นตอน ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความรู้ และทักษะ หลังจากนักเรียนผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนพฤติกรรมรวมของนักเรียนจะ
ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากการให้แรงเสริมของครู รวมทั้งการเป็นต้นแบบ (Model) ของครูนักเรียนจะได้รับความรู้
จากการสังเกตและเลียนแบบจากครูซึ่งเป็นผู้กระท าเป็นต้นแบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1. ครูควรน าเสนอบทเรียนอย่างกระชับและชัดเจน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเพิ่มมากข้ึนต่อการใช้ 

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 น าเสนอผลงาน 
      2. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทุกคนหรือกระจายตามกลุ่ม เพื่อสร้างบรรยากาศในการ

เรียนการสอน 
                3. ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ 
                4. ครูควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและ
แสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุด 
                5. การสร้างช้ินงานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ท าให้นักเรียนชอบและสนุก 
รวมทั้งการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนดังนั้นหน่วยการเรียนนี้ควรได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 

         2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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               1. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายอื่นเช่น ในระดับช้ันมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนในชนบทที่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
                2. ควรผลิตสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และ
ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการสอนแบบเซนเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการสอนแบบเซนเนคติกส์ ในการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ออกแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว กลุ่ม
วัดผลก่อนและหลังเรียน ตัวอย่างวิจัยได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนเซนเนคติกส์ และ (2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ของทอแรนซ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสถิติสรุปเชิงอ้างอิง 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเซนเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด 

สร้างสรรค์ก่อนเรียน เท่ากับ 62.31 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 7.58 คะแนน ส่วนหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 77.38 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.84 คะแนน  

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการสอนแบบ 
เซนเนคติกส์ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์, รปูแบบการสอนเซนเนคติกส ์
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to examine result of synectics instruction to 
student's creative thinking of Primary 5 and (2) to compare students’ creative thinking’s Primary 
5 pre-test and post-test synectics instruction. The study was a experimental research numerical 
method, one group pretest-posttest Design, Pretest-posttest measurement, research sample 
come from Purposive  sampling of 13 cases were drown Primary 5/1. Research tools were (1) 
Lesson by using synnectics instruction and (2) creative thinking test (TTCT : Figural Form A)’s 
Torrance. Data was using descriptive statistics and inferential tatistics. 
 The results of the study revealed the following: 

1. Research finding were as follows students who study synectics instruction with  
score average value in prot-test creative thinking was 62.31 scores and standard deviation was 
7.58 score.  For the score average value in posttest creative thinking was 77. 38 scores and 
standard deviation was 4.84 scores. 

2. Average value of creativity scores’ students. Pre-test and post-test synectics  
instruction found students have average value of post-test creative thinking is higher than 
pretest with statistical significance. 
Keyword: Synectics, Creative Thinking 

บทน า 
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในระดับช้ันประถมศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

ปัญหาส าคัญ ได้แก่ กระบวนการสอนของครูยังไม่สามารถน านักเรียนไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ ซึ่งวิธีการสอน
ของครูเป็นการจัดเรียนการสอนที่ให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิต โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง
เพียงอย่างเดียวจึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เร้าใจ นักเรียนไม่ได้แสดงออกทางความคิด เบื่อหน่ายต่ อ
การรับรู้ทางการเรียน ไม่มีความคิดที่แปลกใหม่ เป็นต้น วิธีการสอนจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีหลายวิธี ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือท าจริง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
และมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและใช้กระบวนการคิด ค้นหาค าตอบ และสรุปความคิดรวบยอดได้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความคิดที่แปลกใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการแบบสอนซินเนคติกส์ (Synectics) เป็นรูปแบบการสอนที่ 
Joyce และ Weil ได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท้ังทางด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ รวมไปถึงทางด้านการศึกษาด้วย เพื่อน ามา
พัฒนาและปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น ท าให้เด็กเกิดกระบวนการคิด ทักษะในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เป็นการสอนให้รู้จักเปรียบเทียบสิ่งที่แปลกใหม่ และเช่ือมโยงสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยการเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลงานที่แฝงไปด้วยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
แบบใหม่ๆ 

ทอแรนท์ (Torrance, 1961, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2557: 2-74)  ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนฝึกฝนและฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธีละเขายังเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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ให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่านั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิชาศิลปะ มีรูปแบบของกิจกรรม
อยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รียนใช้กระบวนการการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ฝึกให้ผู้เรียนเป็นเด็กช่างคิด ช่างท า จินตนาการ สร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ และสามารถ
ต่อยอดความคิดทางศิลปะได้ในอนาคต  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ โดยการจัดการเรียนการสอนเซนเนคติกส์ เป็นแนวทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลจากการวิจัยจะช่วยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เกิดการพัฒนาความสามารถใน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และความคิดที่แปลกใหม่ อันจะน ามาซึ่งการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

ค าถามวิจัย 
การสอนแบบเซนเนคติกส์จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้หรือไม่ 

อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการสอนแบบเซนเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการสอนแบบ 
เซนเนติกส์ 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนแบบเซนเนคติกส์ ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ มคี่าเฉลี่ย

คะแนนความคดิสร้างสรรค์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด าเนินการวิจัยในรูปแบบ

การทดลองก่อนและหลังเรียน  
ตัวแปรส าคัญในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนเซนเนคติกส์ ในส่วนการสอนแบบเซน    

เนคติกส์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Joyce และ Weil ได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ Gordon 1961 (อ้างอิงใน ทิศ
นา แขมมณี, 2557) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น เป็นการสอนให้รู้จักเปรียบเทียบสิง่ที่แปลกใหม่ และเชื่อมโยงสิ่ง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยการเปรียบเทียบเพื่อสร้างผลงานที่แฝงไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
แบบ   ใหม่ ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กลไกการคิด 2 ลักษณะ คือ ท าสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งใหม่และท าสิ่งใหม่ให้เป็นสิ่ง
คุ้นเคยโดยใช้การอุปมา อุปมัย เปรียบเทียบจากลักษณะหรือหน้าที่ของสิ่งที่เห็น 4 ประการ  ได้แก่   

1.  การอุปมาโดยตรง  (Direct Analogy) พิจารณาถึงสิ่งอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีก าหนดให้   
 2.  การอุปมาตนเอง  (Personal  Analogy) เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งท่ีก าหนดให้   

3.  การอุปมาสัญลักษณ์ (Symbolic Analogy) ใชสัญลักษณ์เพื่ออธิบายลักษณะของบางสิ่งที่ก าหนดให้   
4.  การอุปมาเพ้อฝัน (Fantasy Analogy) จินตนาการสิ่งที่ก าหนดให้ซินเนคติกส์เป็นการพัฒนาความคิด 
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สร้างสรรค์ด้วยวิธีการเช่ือมโยงสิ่งที่แตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยใช้การเปรียบเทียบเพื่อสร้าง
ผลงานให้แปลกใหม่แนวคิดของการสอนแบบซินเนคติกส์กับความคิดสร้างสรรค์ ซินเนคติกส์เป็นแนวคิดที่ได้ถูก
คิดค้นขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
ของ Torrance ซึ่งอธิบายขอบเขตโครงสร้างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ว่า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) 
ความคิดริเริ่ม (Originality) (2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) และ (3) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

วิธีการสอน 
- รูปแบบการสอนซินเนคติกส ์
 

ความคิดสร้างสรรค ์
- ความคิดริเริ่ม (Originality)  
- ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
- ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ 

โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ออกแบบการทดลองโดยมีการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน ในการด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนวิจัย ประชากร และตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. แบบแผนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใช้วิธีการวัดผลก่อนและหลังเรียน 

เพื่อเปรียบเทียความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบเซนเนคติกส์ แบบวิจัยดังแผนภาพ 

 

           O1    X   O2 
 

เมื่อก าหนดให ้ O1        หมายถึง     การวัดผลก่อนเรยีน โดยใช้แบบทดสอบความคิด  
                  สร้างสรรค ์

  X        หมายถึง     การสอนแบบเซนเนคติกส ์
O2       หมายถึง    การวัดผลหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความคิด 
       สร้างสรรค์ 

2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 
     ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 24 คน  
2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 13 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) เครื่องมือส าหรับการทดลอง และ (2) เครื่องมือ
ส าหรับวดัค่าตัวแปรตาม โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

3.1 เครื่องมือส าหรับการทดลอง 
     เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนแบบเซนเนคติกส์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบเซนเนคติกส์และเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนแบบเซนเน
คติกส์ โดยกระบวนการสร้างแผนการสอน คือ (1) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเมื่อได้เรียนจบตามแผนการสอน (2 ) ก าหนดสาระส าคัญเป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ (3) ก าหนดเนื้อหาท่ีต้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ และ (4) ก าหนด
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่จุดประสงค์ที่ ได้ก าหนดไว้ ทิศนา แขมมณี (2547) ได้ให้
ขั้นตอนการสอนตามด้วยรูปแบบ  ซินเนคติดส์ ตามแนวคิดของ Gordon มี 6 ขั้น คือ (1) ขั้นน า (2) ข้ันการสร้าง
อุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (3) ขั้นตอนการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (4) 
ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (5) ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง (6) ข้ันการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์
งาน  

3.2 เครื่องมือส าหรับวัดค่าตัวแปรตาม 
     การวัดความคิดสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance มาใช้ โดยเป็น

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบ ก (Thinking Creatively With Pictures Form A) ประกอบด้วย (1) การ
วาดภาพ (2) การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ และ (3) การใช้เส้นคู่ขนาน ซึ่ งเกณฑ์การวัดแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) ความคิดริเริ่ม (Originality) (2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) (3) 
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การวัดแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

     1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับผู้ 
อื่น โดยใช้เกณฑ์ค าตอบ ดังนี้ 

        ค าตอบท่ีเด็กตอบมีจ านวนซ้ ากันตั้งแต่ 1-3 เปอร์เซ็นต์ ให้ 2 คะแนน 
        ค าตอบท่ีเด็กตอบมีจ านวนซ้ ากันตั้งแต่ 4-6 เปอร์เซ็นต์ ให้ 1 คะแนน 

         ค าตอบที่เด็กตอบมีจ านวนซ้ ากันตั้งแต่ 6 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือเป็นภาพที่ไม่สื่อความหมาย ให้ 0 
คะแนน 
      2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ ากัด โดยไม่ซ้ ากันเลย คะแนนได้จากการท า
กิจกรรมชุดที่ 2 และชุดที่ 3 โดยกิจกรรมชุดที่ 2 มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 10 คะแนน และกิจกรรมชุดที่ 3 มีคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 30 คะแนน 
      3) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดที่น ามาตกแต่งความคิด
ครั้งแรกให้สมบูรณ์ แล้วท าให้ภาพชัดเจน สื่อความหมายได้ และมีช่ือก ากับในแต่ละภาพ โดยให้คะแนน 1 คะแนน 
ในส่วนละเอียดแต่ละส่วนที่ต่อเติมให้ภาพสมบูรณ์ ไม่ว่าจะต่อเติมในตัวสิ่งเร้า หรือขอบ หรือส่วนท่ีว่างรอบ ๆ สิ่งที่
ก าหนดให้  
         แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว กรมการฝึกหัดครู (2521 : 13 อ้างอิงใน เจษฎา 
สุภางคเสน, 2530 : 48) ได้ท าการวิจัยหาความเช่ือมั่นในการให้คะแนน (Reliability of Scoring) โดยให้ผู้ที่มี
ความช านาญในการให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 2 คน ให้คะแนนในแบบทดสอบชุดเดียวกันแล้วค านวณหาค่า
สหสัมพันธ์ ซึ่งได้หาค่าสหสัมพันธ์ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และค่าความคิดละเอียดลออ เป็น 1.00, .99, 
และ .99 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองใช้การสอนแบบเซนเนคติกส์ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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4.1 การด าเนินการก่อนการทดลอง 
     4.1.1 ผู้วิจัยศึกษาปัญหาจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะและสภาพปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการท าวิจัย  
     4.1.2 ผู้วิจัยได้เตรียมการจัดหาเนื้อหารายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอน และเครื่องมือส าหรับวัด

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของทอแรนซ์  
4.2 การด าเนินการทดลอง 
     4.2.1 การวัดผลก่อนเรียน 

 ผู้วิจัยได้แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจรายวิชาและให้ผู้ เรียนท า
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ใช้เวลา 30 นาที ในการท าแบบทดสอบ 

     4.2.2 การทดลอง  
   1) การทดลองการสอนแบบเซนเนคติกส์ 
       การจัดการเรียนการสอน เรื่อง วาดเส้นสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนต้องออกแบบผลงานวาดเส้น

สร้างสรรค์ จากการน าข้อมูลวิเคราะห์ อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ มาเป็นหลักผสมผสานในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการซินเนคติกส์แล้ว ผู้เรียนจะได้ผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ของ
ตนเองที่เป็นผลงานแปลกใหม่ 

       ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน า ผู้สอนให้นักเรียนวาดภาพตามที่ต้องการให้ผู้เรียนท างานตามปกติเสร็จ
แล้วเก็บผลงานไว้ก่อน     

       ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างอุปมาแบบตรง ผู้สอนให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างจากภาพวาดเส้นที่ผู้สอนได้น ามาให้ผู้เรียนได้ดูและเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นภาพวาดเส้นของลวดลายเรือกอและ
ลวดลายมลายูที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นอีกมุมมองหนึ่ง     

       ขั้นตอนที่ 3 ข้ันสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติ
เองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ผู้เรียนเป็นต้นไม้จะมีการแสดงออกหรือแสดงความรู้สึก
อย่างไร ผู้สอนจดบันทึกการน าเสนอของผู้เรียน  

       ขั้นตอนที่ 4 ขั้นอุปมาค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนน ารูปภาพจากข้อ 2 และ 3 มาประกอบกัน  
       ขั้นตอนที่ 5 ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายตามสิ่งที่ผู้เรียน

ได้สมมติขึ้นว่าเป็นสิ่งสิ่งนั้น 
       ขั้นตอนท่ี 6 ข้ันการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ ผู้สอนให้ผู้เรียนย้อนกลับไปดูสิ่งที่ท าไว้ใน

ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อทบทวนและน าความคิดจากขั้นที่ 5 มาใช้สร้างสรรค์ภาพผลงานของผู้เรียน 
                 4.2.3 การวัดผลหลังเรียน 
                         หลังจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียน ใช้เวลา 30 นาที ในการท าแบบทดสอบ 
            4.3 การด าเนินการหลังการทดลอง 
                 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา และหากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน
ให้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนเพิ่มเติม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลมีดังนี ้



 

 
 

 

 
449 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

48

72

0

20

40

60

80

ก่อนเ ี น หลงัเ ี น

 ะ
 น

น

กา  ด อ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจาก

กัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลการสอนแบบเซนเนคติกส์ที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ก่อนและหลังการสอนแบบเซนเนคติกส์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงสรุปอ้างอิง จ าแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 
ตอน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้
รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ 

ตอนที่ 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน    
            การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนแบบเซนเนคติกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน (n) ค่า
น้อยที่สุด (Min) ค่ามากที่สุด (Max) ค่าพิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Sk) 
และค่าความโด่ง (Ku) โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน
แบบเซนเนคติกส์  

 

คะแนนสอบ n Min Max Range M S.D. Sk Ku 
ก่อนเรียน 13 48 72 24 62.31 7.58 -0.40 -0.82 
หลังเรียน 13 70 84 14 77.38 4.84 0.14 -1.22 

 

           ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
ได้รับการสอนแบบเซนเนคติกส์ มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 48 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 72 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 
24 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 62.31 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  7.58 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการสอนแบบเซนเนคติกส์ พบว่า มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 70 คะแนน 
ค่ามากที่สุดเท่ากับ 84 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 14 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.84 คะแนน ในภาพรวมคะแนนมีการแจกแจง ใกล้เคียงกับโค้งปกติ สามารถแสดงภาพได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิเชิงบรรยายของคะแนนความคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
  ก่อนและหลังการสอนแบบเซนเนคติกส ์

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนแบบเซนเนคติกส์ 

            การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนแบบเซนเนคติกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน (n) ค่า
น้อยที่สุด (Min) ค่ามากที่สุด (Max) ค่าพิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Sk) 
และค่าความโด่ง (Ku) โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนแบบเซนเนคติกส์ 

 

คะแนน n Mean S.D. 
Levene’s test 

t df Sig. 
Mean S.D. 

ก่อนเรียน 13 62.31 7.58 -15.08 6.10    -8.91 12 0.00 
หลังเรียน 13 77.38 4.84 

     
            ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3.3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบเซนเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ
ก่อนเรียน เท่ากับ 62.31 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.58 คะแนน ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.84 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนการจัดการเรียนเรียนการสอนแบบเซนเนคติกส์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้  

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความเฉลี่ยคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ก่อนและหลังเรียนแบบเซนเนคติกส ์

สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินการส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ 

โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1.  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเซนเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด 

สร้างสรรค์ก่อนเรียน เท่ากับ 62.31 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 7.58 คะแนน ส่วนหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 77.38 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.84 คะแนน  

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการการสอน 
แบบเซนเนคติกส์ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มาใช้ในการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการสอนแบบ
เซนเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการสอนแบบเซนเนคติกส์ โดยจะวัดการคิดริเริ่ม ความ
คล่องแคล่วในการคิด และความละเอียดลออในการคิด จะใช้แบบทดสอบของ Torrance ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การสอนแบบเซนเนคติกส์นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งบรรลุ
ตามเป้าหมายในการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเซนเนคติกส์          
มีคะแนน ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 62.31 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
77.38 คะแนน ผลวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังการจัดการสอนแบบเซนเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียน มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเซนเนคติกส์จะช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันปรถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น กล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยสอดคล้องกับ
สมมติฐานวิจัยที่ก าหนดไว้ 

ผลการวิจัยที่พบว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมทาง
ศิลปะ โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น
สอดคล้องกับผลวิจัยที่ผ่านมาของอุทุมพร แก่นทอง (2553) ที่ได้เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคแ์ละทักษะการวาด
ภาพระบายสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กับการเรียนรู้แบบปกติแล้วพบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เช่นเดียวกับผลวิจัยของเสาวรัตน์ ค าอ่อน (2555) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และการยอมรับนับถือตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ แล้วพบว่านักเรียนที่เรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์มีพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น เป็นไปตามทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ที่ว่า ช่วยให้นักเรียนมีโอกาส
ในการคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดของตนเอง โดยรู้จักน าความคิดเห็นของ
คนอื่นมาปรับใช้ ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนในรูปแบบใหม่ที่จะเป็นส่วนส่งเสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน  ซึ่ง Gordon 1961 (อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2557 : 252) ได้กล่าวว่า บุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิด
แก้ปัญหาแบบเดิมของตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะ
เกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน 
และให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลา กหลายขึ้น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ครั้งนี้ใช้แนวคิดที่ Gordon ได้พัฒนาไว้แล้ว
ประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้ 6 ข้ัน คือ (1) ข้ันน า (2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง 
(3) ขั้นตอนการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (4) ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (5) ขั้น
อธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง และ (6) ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการนี้เป็นการจัดการ
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เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด แก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นของตัวเอง 
ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืน หรือเป็นสิ่งอ่ืน สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ขึ้นได้ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านเจาะเกาะที่ว่านักเรียนขาดจินตนาการในการออกแบบภาพวาด ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ไม่
กล้าแสดงออกถึงความคิดที่เป็นของตนเองและติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมนั้น ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์มาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบ  ซินเนคติกส์สามารถพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ฉะนั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากส าหรับผู้เรียน สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการวาดภาพในส่วนของความคิดใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ท าให้ผลงานมีความแปลกใหม่
น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการวิจัยครั้งต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น ผู้สอนสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้ แต่ควร
พิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาสาระ อีกทั้ง
ควรควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอน เนื่องจากวิธีการนี้ใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมากพอสมควร  

1.2  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยควรจัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก ซึ่งในระหว่างการ
ปฏิบัติ กิจกรรมนั้นผู้สอนได้ก าหนดเวลาฝึกปฏบิัติให้เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของนักเรียน เพราะการฝึกครั้งแรก
นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนลักษณะนี้ ผู้สอนควรวางแผนและให้เวลาแก่นักเรียน โดยไม่กดดันและบังคับ
นักเรียนจนเกินไป  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

2.1 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ 
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจากการสอนแบบ
เซนเนคติกส์ ด้วยเครื่องมือวัดที่แตกต่างกัน  

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเซนเนคติกส์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น วิชาสังคม 
วิชาภาษาไทย วิชาสุขศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนระหว่างวิชา 
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การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

Study of recycling paper by using local ingredients from longkong fruit bark. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น            
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง เปรียบเทียบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการท า
กระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง และลดปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ทั้งยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับลองกองในการแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ าในช่วงฤดูกาลให้แก่เกษตรกรชาวสวน ผลการวิจัย พบว่า 
สามารถผลิตกระดาษรีไซเคิลที่มีส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีคุณภาพ โดยกระดาษรีไซเคิลที่มีส่วนผสมจาก
เปลือกผลลองกองที่ 180 กรัม (90%) ต่อกระดาษเหลือใช้ 20 กรัม (10%) มีค่าการต้านแรงดึงมากที่สุด และ
กระดาษ  รีไซเคิลที่มีส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่ 100 กรัม (50%) ต่อกระดาษเหลือใช้ 100 กรัม (50%)     
มีความเรียบเนียนมากที่สุด ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะกระดาษที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ท าให้ได้กระดาษ
แผ่นใหม่ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองให้เกิดเงินหมุนเวียนภายใน
ชุมชน 
ค าส าคัญ :  กระดาษรไีซเคลิ, เปลือกผลลองกอง 
 

Abstract 
 This research paper studies the use of local ingredients from longkong fruit bark in 
recycling paper. The objective is to study the production of recycled paper from longkong fruit 
bark, to compare the appropriate ratio for making recycled paper from longkong fruit bark and 
to reduce the amount of paper waste that occurs in schools and communities. It also adds 
value to longkong in solving the problem of falling crop prices during the season for gardeners in 
the community. The research found that the production of recycled paper containing longkong 
fruit shells that are practical and quality can be produced. Recycled paper containing 180 grams 
of longkong fruit peel (90%) per 20 grams of waste paper (10%) is produced with the highest  
quality of toughness. And recycled paper containing 100 grams (50%) of longkong fruit shells per 
100 grams of paper (50%) is produced with the highest quality of smoothness. This can reduce 
the amount of paper waste that occurs in schools and communities by recycling used paper 
and valuable paper creative.It also helping farmers to generate cash flow within the community. 
Keywords : Recycled paper, Longkong fruit bark. 
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บทน า 
 สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปีพ.ศ.2561 ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 1.64 โดยในกองขยะทั่วไปแยกเป็นกระดาษ 19% พลาสติก 13%  แก้ว 8% 
โลหะ 5% จะเห็นว่าขยะที่เป็นกระดาษมีจ านวนมากที่สุด ซึ่งปัญหาอื่นที่ตามมา คือ ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะ 
ยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.36 ล้านตัน ท่ีก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองหรือเผากลางแจ้ง จึงส่งผลให้นอกจากเกิด
ปัญหาขยะล้นเมืองแล้ว ยังเกิดปัญหามลพิษและสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีค่าอีกด้วย (นิชร คงเพชร ,2562) ประกอบ
กับ โรงเรียนวัดบางศาลาได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา โดยขยะ
ที่พบมากที่สุดในโรงเรียน คือ กระดาษที่ใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 70 จากขยะทั้งหมด ซึ่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
นอกจากการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยการใช้กระดาษสองหน้าแล้ว ได้น ากระดาษที่ใช้แล้วไปท ากระดาษรีไซเคิล 
ซึ่งกระดาษรีไซเคิลที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกระดาษสา มีความสวยงาม น ามาแปรรูปเป็นสื่อ หรือจัดตกแต่ง
ห้องเรียน ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สวยงาม แต่ปัญหาที่พบคือ เนื้อกระดาษไม่เหนียว ขาดยุ่ยง่าย ส่งผลให้ยากล าบาก
ในการน ากระดาษไปสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ 
 ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย และเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรชาวใต้ให้ความสนใจและนิยม
ปลูกกันมาก ซึ่งต้นลองกองหนึ่งต้นสามารถให้คุณประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ใบ น ามาสกัด สามารถต้านเช้ือ
มาลาเรียได้ ผล ช่วยลดความร้อนในร่างกายและลดความร้อนในช่องปากได้ โดยในเปลือกผลมีสาร Tannin ที่เป็น
สารประกอบจ าพวกโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่ละลายได้ในน้ าและแอลกอฮอล์ ให้สีเหลืองหรือสีน้ าตาล มีรสขม 
ฝาด พบได้ในพืชทุกชนิดในส่วนของเปลือก โดยสาร Tannin สามารถช่วยป้องกันการยุ่ยหรือสลายของกระดาษใน
อุตสาหกรรม ใช้ผลิตกาวไม้อัด และใช้ย้อมแหหรืออวนให้เหนียวทนทานได้นานปี โดยในช่วงเดือนกัน ยายน–
ตุลาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตลองกองมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ าด้วยหลาย
สาเหตุ เช่น ผลผลิตคุณภาพต่ าและการหลดุร่วงของผลจากช่อ รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลงัการเก็บเกี่ยว ตลอดจน
มีอาการผลเน่าเร็ว ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนลองกองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น จึงศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น ท่ีสามารถ
แก้ปัญหาขยะประเภทกระดาษที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน ท าให้ได้กระดาษใหม่ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระหว่างโรงเรียนและสังคมชุมชน 
โดยผ่านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลองกองผลไม้ไทย กระตุ้นให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง  
 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง  
 3. เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  
 4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับลองกองในการแก้ปัญหาราคาตกต่ าในช่วงฤดูกาลให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วัสด-ุอุปกรณ์ 

 1.1 เปลือกผลลองกอง    1.7 เขียง-มีด 
 1.2 กระดาษเหลือใช้    1.8 เครื่องช่ัง  
 1.3 เครื่องปั่น     1.9 เครื่องช่ังสปริง  
 1.4 กรอบตะแกรงแม่พิมพ์    1.10 กระบอกตวง  
 1.5 หม้อ และจวัก     1.11 ถุงทราย 
 1.6 กะละมัง    

2. วิธีการทดลอง/ศึกษา 
 ตอนที่ 1 ศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง 
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        1) น าเปลือกผลลองกอง 200 กรัม ล้างให้สะอาด แล้วหั่นให้มีขนาดประมาณ 1-2 ตร.ซม. 
  2) น าเปลือกผลลองกองที่หั่นแล้วตากแดดเป็นเวลา 30 นาที 
  3) น าเปลือกผลลองกองที่แห้งแล้ว ต้มกับน้ าสะอาดปริมาตร 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 นาที  
  4) เมื่อเปลือกผลลองกองเย็นลงแล้ว น าไปปั่นลงเครื่องป่ัน เป็นเวลา 3 นาที 
  5) จากนั้นน ากระดาษท่ีฉีกไว้ ขนาดประมาณ 4-5 ตร.ซม. ลงไปปั่นรวมกัน ต่ออีก 3 นาที 
       6) น าส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดใส่ลงในกะละมัง และใส่น้ าปริมาตร 20 ลิตร จากน้ันคนให้เข้ากัน 
   7) ใช้กรอบตะแกรงแม่พิมพ์ร่อนเอาเนื้อเยื่อ ให้เนื้อเยื่อกระจายตัวออกจากกันอย่างสม่ าเสมอ  
   8) น าไปตากแดดจนแห้ง จึงลอกกระดาษออกจากกรอบตะแกรงแม่พิมพ์ได้ 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง 
  1) น าเปลือกผลลองกอง 100 กรัม (คิดเป็น 50%) ล้างน้ าให้สะอาด จากนั้นหั่นให้มีขนาด
ประมาณ 1-2 ตร.ซม. 
  2) น าเปลือกผลลองกองที่หั่นแล้วตากแดดเป็นเวลา 30 นาที 
  3) น าเปลือกผลลองกองที่แห้งแล้ว ต้มกับน้ าสะอาดปริมาตร 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 นาที  
  4) เมื่อเปลือกผลลองกองเย็นลงแล้ว น าไปปั่นลงเครื่องปั่น เป็นเวลา 3 นาที 
  5) จากนั้นน ากระดาษที่ฉีกไว้ ขนาดประมาณ 4-5 ตร.ซม. 100 กรัม (คิดเป็น 50%) ลงไปปั่น
รวมกัน ต่ออีก 3 นาที 
       6) เมื่อป่ันเสร็จ น าส่วนผสมที่ได้ลงในกะละมัง ใส่น้ าสะอาดปริมาตร 20 ลิตร และคนให้เข้ากัน 
   7) ใช้กรอบตะแกรงแม่พิมพ์ร่อนเอาเนื้อเยื่อ โดยให้เนื้อเยื่อกระจายตัวออกจากกันอย่าง 
สม่ าเสมอบนกรอบตะแกรงแม่พิมพ์ 
   8) น าไปตากแดด เป็นเวลา 1 วัน กระดาษที่ได้จะแห้งติดกันเป็นแผ่น จึงลอกกระดาษออกจาก
กรอบตะแกรงแม่พิมพ์ได้ 
          9) ท าซ้ าข้อ 1-8 โดยเปลี่ยนปริมาณเปลือกผลลองกอง และปริมาณกระดาษที่ฉีกไว้ ดังน้ี 
           9.1) ปริมาณเปลือกผลลองกอง 140 กรัม (70%) ต่อ ปริมาณกระดาษ 60 กรัม (30%) 
           9.2) ปริมาณเปลือกผลลองกอง 180 กรัม (90%) ต่อ ปริมาณกระดาษ 20 กรัม (10%) 
  10) น ากระดาษที่ได้ทั้ง 3 อัตราส่วน มาทดสอบค่าการต้านแรงดึง และความเรียบเนียนของ
กระดาษ ตามล าดับ 
 2.1 ทดสอบค่าการต้านแรงดึงของกระดาษ 
  ทดสอบโดย การอ่านค่าการต้านแรงดึงของกระดาษ ที่ท าให้กระดาษขาดออกจากกัน ในการ
อธิบายความเหนียวของกระดาษรีไซเคิล 
   1) ตัดกระดาษทั้ง 3 อัตราส่วน ให้มีขนาด 5 x 5 ตร.ซม. เท่ากนั  
   2) ให้ปลายข้างหนึ่งของกระดาษกระดาษรีไซเคิลยึดแน่นกับราว แล้วปลายอีกข้าง
หนึ่งเย็บติดกับถุงทรายอยู่ในลักษณะแนวดิ่ง โดยเพิ่มน้ าหนักถุงทรายเรื่อยๆ จนท าให้กระดาษที่ใช้ทดสอบขาด 
   3) ช่ังน้ าหนักของทราย ท่ีท าให้กระดาษที่ใช้ทดสอบขาด บันทึกผล   
 2.2 ทดสอบความเรียบเนียนของกระดาษ 
  ทดสอบโดย การอ่านค่าแรงดึงจากเครื่องช่ังสปริง ท่ีท าให้ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ ในการอธิบาย
ความเรียบเนียนของผิววัตถุที่สัมผัส ซึ่งใช้หลักของแรงเสียดทานในการทดสอบ คือ หากวัตถุมีพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ 
แรงเสียดทานมีค่าน้อย ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่าย ออกแรงในการเคลื่อนที่น้อย แต่หากวัตถุมีพื้นผิวสัมผัสที่หยาบ 
แรงเสียดทานมีค่ามาก ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยากกว่า และต้องออกแรงในการเคลื่อนที่มาก 
   1) ตัดกระดาษรีไซเคิลทั้ง 3 อัตราส่วน ให้มีขนาดเท่ากัน  
   2) ใช้เครื่องช่ังสปริงผูกกับถุงทราย 100 กรัม แล้ววางถุงทรายบนกระดาษรีไซเคิล
ออกแรงดึงถุงทราย อ่านค่าแรงดึงจากเครื่องช่ังสปริง ขณะที่ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ บันทึกผล 
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 ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และศึกษาผลของการช่วยเพ่ิม
มูลค่าของลองกองให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน หลังจากการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท า
กระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” 
  3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรยีนโรงเรยีนวัดบางศาลา ชาวบ้าน และเกษตรกรที่มสีวนลองกอง ในหมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 300 คน  
   3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปริมาณขยะกระดาษที่เกดิขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชน เป็นคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรยีนโรงเรียนวัดบางศาลา และ
ชาวบ้านในหมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน ซึ่งได้จากการสุม่อย่างง่าย 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลของการช่วยเพิม่มูลค่าของลองกองให้แก่
เกษตรกรภายในชุมชน เป็นเกษตรกรที่มสีวนลองกอง ในหมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
จ านวน 10 คน ซึ่งได้จากการสุม่อย่างง่าย  
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.2.1.1 แบบสอบถามปริมาณขยะกระดาษท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  
    3.2.1.2 แบบสอบถามผลของสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศกึษา
การท ากระดาษรไีซเคลิ โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” ที่ช่วยในการช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ลองกองให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน 
   3.2.2 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    3.2.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  
    3.2.2.2 ก าหนดเงื่อนไข เช่น รูปแบบ จ านวนข้อ วัน-เวลาในการลงพื้นที่ 
    3.2.2.3 วิเคราะห์ และจัดท าแบบสอบถาม 
   3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.2.3.1 ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ชวงวันท่ี 11-15 กุมภาพันธ ์
2562 ด้วยแบบสอบถามปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ที่โรงเรียนวัดบางศาลา และบ้านของ
ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
    3.2.3.1 ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ชวงวันท่ี 16-18 กุมภาพันธ์ 
2562 ด้วยแบบสอบถามผลของการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้
ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” ที่ช่วยในการเพิ่มมูลค่าของลองกองให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ลองกองภายในชุมชน ท่ีบ้านของชาวบ้านที่มีสวนลองกอง หมู่ 7 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 
   3.5.4 การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ 
    3.5.4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
    3.5.4.2 ร้อยละ (Percentage) 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง 
 จากการศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง พบว่า กระดาษรีไซเคิ ลจากเปลือกผล
ลองกอง มีสีน้ าตาล มีเปลือกผลลองกองขนาดเล็กๆแทรกกระจายอยู่ทั่วไป 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง 
2.1 ทดสอบค่าการต้านแรงดึงของกระดาษ 
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    ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าการต้านแรงดึงของกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองในอัตราส่วนต่างๆ 

การทดลอง
คร้ังท่ี 

น้ าหนักของถุงทรายที่ท าให้กระดาษขาด (กรัม) 
ปริมาณเปลือกผลลองกอง 

100กรัม (50%) 
ปริมาณเปลือกผลลองกอง 

140 กรัม (70%) 
ปริมาณเปลือกผลลองกอง 

180 กรัม (90%) 
1 120.00 133.00 160.00 
2 118.00 131.00 157.00 
3 119.00 135.00 159.00 

เฉลี่ย 119.00 133.00 158.67 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าการต้านแรงดึงของกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง ใน
อัตราส่วนต่างๆ พบว่า กระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 100 กรัม (50%) 
สามารถรับน้ าหนักของถุงทราย ได้ เฉลี่ย 119.00 กรัม จึงท าให้กระดาษขาด กระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผล
ลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 140 กรัม (70%) สามารถรับน้ าหนักของถุงทราย ได้เฉลี่ย 133.00 กรัม 
จึงท าให้กระดาษขาด และกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 180 กรัม 
(90%) สามารถรับน้ าหนักของถุงทราย ได้เฉลี่ย 158.67 กรัม จึงท าให้กระดาษขาด 
   กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าการต้านแรงดึงของกระดาษสาจากเปลือกผลลองกอง ในอัตราส่วนต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

  

จากกราฟที่ 1 การทดสอบการต้านแรงดึงของกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองในอัตราส่วนต่างๆ  พบว่า 
ปริมาณเปลือกผลลองกองที่ 180 กรัม (90%) สามารถรับน้ าหนักของถุงทรายได้มากที่สุด รองลงมาคือ ปริมาณ
เปลือกผลลองกองที่ 140 กรัม (70%) และปริมาณเปลือกผลลองกองที่ 100 กรัม (50%) ตามล าดับ 

 2.2 ทดสอบความเรียบเนียนของกระดาษ 
      ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเรียบเนียนของกระดาษรีไซเคิลในอัตราส่วนต่างๆ 
การทดลอง

คร้ังท่ี 
แรงดึงท่ีท าให้ถุงทรายเร่ิมเคลื่อนที่ (นิวตัน) 

ปริมาณเปลือกผลลองกอง 
100 กรัม (50%) 

ปริมาณเปลือกผลลองกอง 
140 กรัม (70%) 

ปริมาณเปลือกผลลองกอง 
180 กรัม (90%) 

1 0.30 0.40 0.45 
2 0.40 0.40 0.50 
3 0.30 0.50 0.55 

เฉลี่ย 0.33 0.43 0.50 
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จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความเรียบเนียนของกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง ใน
อัตราส่วนต่างๆ พบว่า แรงดึงที่ท าให้ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ เมื่อวางบนกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มี
ปริมาณของเปลือกผลลองกอง 100 กรัม (50%) มีค่าเฉลี่ย 0.33 นิวตัน เมื่อวางบนกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผล
ลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 140 กรัม (70%) มีค่าเฉลี่ย 0.43 นิวตัน และเมื่อวางบนกระดาษ        
รีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 180 กรัม (90%) มีค่าเฉลี่ย 0.50 นิวตัน 
 
     กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความเรียบเนียนของกระดาษสาจากเปลือกผลลองกองในอัตราส่วนต่างๆ 

 

 

 

 
  

 

 
 

จากกราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความเรียบเนียนของกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง ใน
อัตราส่วนต่างๆ พบว่า จากการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง แรงดึงที่ท าให้ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ เมื่อวางบนกระดาษ      
รีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 100 กรัม (50%) มีค่าแรงดึงน้อยที่สุด รองลงมา
คือ กระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 140 กรัม (70%) และกระดาษ       
รีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองที่มีปริมาณของเปลือกผลลองกอง 180 กรัม (90%) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และศึกษาผลของการช่วยเพ่ิมมูลค่าของ
ลองกองให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน หลังจากการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษ   
รีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” 
 3.1 การศึกษาปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน หลังจากการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 20 คน  
  3.1.1 แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 11 คน และเพศหญิง จ านวน 9 คน 
  3.1.2 แบ่งเป็น อายุน้อยกว่า 15 ป จ านวน 5 คน �, อายุ 16-30 ป จ านวน 2 คน �, อายุ 31-45 
ป จ านวน 6 คน , อายุ 46-60 ป จ านวน 6 คน �และอายุ 61 ปขึ้นไป จ านวน 1 คน 
  3.1.3 แบ่งเป็นต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 2 คน, ผู้อ านวยการสถานศึกษา �
จ านวน 1 คน ,� ครู จ านวน 5 คน , ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 2 คน , นักเรียน จ านวน 5 คน และชาวบ้านใน
ชุมชน จ านวน 5 คน 
  จากแบบสอบถาม พบว่า เมื่อมีการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษ  
รีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” แล้ว ขยะประเภทกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และในชุมชนลดลงได้ คิดเป็นร้อยละ 85 
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 3.2 การศึกษาผลของการช่วยเพิ่มมูลค่าของลองกองให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน หลังจากการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น” จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
  3.2.1 แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 2 คน และเพศหญิง จ านวน 8 คน 
  3.2.2 แบ่งเป็น อายุ 16-30 ป จ านวน 2 คน �, อายุ 31-45 ป จ านวน 6 คน �และอายุ 61 ปขึ้น
ไป จ านวน 2 คน 
  จากแบบสอบถาม พบว่า เมื่อมีการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา “การศึกษาการท ากระดาษ  
รีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น” แล้วสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของลองกองให้กับ
เกษตรกรภายในชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 70 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท ากระดาษรไีซเคิลจากเปลอืกผลลองกอง เพื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการท ากระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกอง เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนและชุมชน และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลองกองในการแก้ปัญหาราคาตกต่ าในช่วงฤดูกาลให้แก่เกษตรกร
ภายในชุมชน ซึ่งจะอภิปรายผลจากการวิจัยดังต่อไปนี ้
 ผลของการวิจัยการศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
สามารถสรุปได้ว่า สามารถผลิตกระดาษกระดาษรีไซเคิลจากเปลือกผลลองกองได้จริง โดยกระดาษที่ได้จะมีสี
น้ าตาล และมีเปลือกผลลองกองขนาดเล็กๆแทรกกระจายอยู่ทั่วไป โดยกระดาษรีไซเคิลที่ผลิตได้นั้นมีคุณภาพใน
การต้านแรงดึงของกระดาษ โดยอัตราส่วนปริมาณเปลือกผลลองกองที่ 180 กรัม (90%) ต่อปริมาณเยื่อกระดาษที่ 
20 กรัม (10%) มีคุณภาพด้านการต้านแรงดึงของกระดาษมากที่สุด ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่มี
ปริมาณสารแทนนินในเปลือกลองกองมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรพิมล พิมลรัตน์ , นิวุฒิ หวังชัย,   
สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี และพัราวลัย ศรียะศักดิ์ (2560) ที่ได้ศึกษาสารให้สีจากใบของต้นหูกวางและการประยุกต์ใช้
งานด้านการย้อมสีสิ่งทอ แล้วพบว่าส่วนประกอบทางเคมีในใบต้นหูกวางมีสารสีเหลืองจ าพวกไฮโดรไลเซเบิลแทน
นิน แล้วท าให้สามารถย้อมเส้นใยโปรตีนและพอลิเอไมด์ได้ผลดี และสอดคล้องกับการศึกษาของพงศธร ล้อสุวรรณ, 
จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และศศิธร จันทนวรางกูร (2551) ที่ได้ศึกษาการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกผลไม้ จากเปลือกผล
มังคุด มะม่วง กล้วยหอม ทุเรียน ลองกอง มะละกอ ส้ม และสับปะรด แล้วพบว่า สารสกัดจากเปลือกผลไม้ส่วน
ใหญ่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ ซึ่งแบคทีเรียชนิดต่างๆเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กระดาษที่เกิดจากการรีไซเคิลนั้น
เปื่อยยุ่ย อีกท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของอรนุช คาแปน, ญาดา ลูนเจริญ และชนิดา สายปัญญา (2560, น.49) 
ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนากระดาษจากฟางข้าวสาหรับงานดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กระดาษฟางข้าว
แบบผสมแป้งในขั้นตอนการปั่นเยื่อมีค่าความต้านทานแรงดึงกระดาษมากที่สุด เพราะการบดเยื่อท าให้เกิดเส้นใย
ฝอย และมีการแตกแขนงของเส้นใยมีผลท าให้เกิดการยึดตัวระหว่างเส้นใยเพิ่มขึ้นและแป้งเป็นตัวเช่ือมประสาน
ระหว่างเส้นใยจึงท าให้กระดาษมีความแข็งแรง ความต้านทานแรงดึงขาดจึงเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ีกระดาษรีไซเคิลที่
ผลิตได้นั้นยังมีคุณภาพด้านความเรียบเนียนของกระดาษ โดยอัตราส่วนปริมาณของเปลือกผลลองกอง 100 กรัม 
(50%) ต่อปริมาณเยื่อกระดาษที่ 100 กรัม (50%) มีคุณภาพด้านความเรียบเนียนมากที่สุด 
 จะเห็นได้ว่า การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น 
เป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งท าให้ได้กระดาษแผ่นใหม่ที่มี คุณค่าและ
สร้างสรรค์ โดยการน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของเล่น ปกสมุด พวงกุญแจ สื่อการสอน สื่อตกแต่งห้องเรียน 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพออยู่ 
พอกิน พอใช้ เป็นรากฐานของความพอเพียงในการด าเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลองกองในการ
แก้ปัญหาราคาตกต่ าให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูกาลอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. อาจใช้ผลไม้อื่นท่ีมีสารแทนนิน มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล เช่น มังคุด เงาะ  
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เป็นต้น 
 2. ควรเสนอแนะให้บริษัทที่ผลิตกระดาษ ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เพื่อลดการใช้ต้นไม้ในการผลิต
กระดาษ 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านโคกเมา 
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ซัลมาฮ์  เพ็งมุซอ1      Salma Pengmuso1 

       sunma-28@hotmail.com 
พิชญา  สุวรรณโน2      Pitchaya Suwanno2      
ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ3      Chayathat Aiewruengsurat3 

  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมา เพื่อประเมินสื่อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมา และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกเมา จ านวน 18 คน ที่เลือกกิจกรรมชุมนุม เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมชุมนุม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ได้ 3 ภาพ คือ สื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนบ้านโคกเมา(ภาพรวม) 1 ภาพ และสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน 2 ภาพ ผลการประเมินสื่อโดยผู้เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ =4.47,S.D.=0.56 ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ =4.49,S.D.=0.71  

 

ค าส าคัญ : การประชาสัมพันธ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุมชนบ้านโคกเมา 
 

Abstract 
The research paper aimed to study for designing public relations media for Ban Khok 

Mao community, to evaluated the public relations media of Ban Khok Mao community and 
evaluating students' satisfaction with the club activities sample was Prathomsuksa 5 at Ban 
khokmao school. Selected 18 applicants for the congregation. The instruments for data 
collection was media evaluation form and students satisfaction assessed form for club activities. 
The data were analyzed by using mean and standard deviation.   

The research found that, students were able to create 3 types of poster public relations 
media, namely 1 public relations media, Bankhokmao community (overview) and 2 public 
relations media products The most appropriate level, the average is equal to 

=4.47,S.D.=0.56 Experts recommend the font size in the media. The results of the satisfaction 
assessment of the activities of the sample group were satisfied at the highest level. The average 
is equal to =4.49,S.D.=0.71   
Keywords : public relations media, multimedia, Ban Khok Mao community 
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1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูผู้ช่วย, โรงเรียนบ้านโคกเมา) 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

บทน า 
 

  การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นองค์ความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญ และสมรรถนะที่ เกิดกับ                 
ตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง เป็นการผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความ
ช านาญและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
โดยบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนจากการสอนไปสู่การเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา จากการถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นผู้อ านวยการสร้าง ความรู้ (ปราณี อ่อนศรี. 2558) เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนรู้ของผู้เรียน             
มีเทคโนโลยีและองค์ความรู้อื่น ๆ เข้ามา ประกอบมากกว่าแค่ต าราเรียน ครูผู้สอนจึงต้องออกแบบการเรียนรู้             
ที่ บูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจและ ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของผู้เรียน โดยทักษะจ าเป็น           
ที่ต้องบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) Foundational Literacies  คือ ทักษะการใช้ภาษา การค านวณ 
การใช้เทคโนโลยี การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว การเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดการ
ด้านการเงินและวิธีการเป็นผู้ประกอบการ 2) Competencies คือ การจัดการกับ ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อื่น              
3) Character Qualities คือ การจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Maytwin. 2561) 
เมื่อผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวครบถ้วน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา แต่ทักษะดังกล่าวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นได้อย่าง 
รวดเร็วในเวลาอันสั้น และประเมินผลไม่ได้ด้วยข้อสอบเหมือนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน
จะต้องจัดองค์ความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนในห้องเรียน โดยให้เกิดการเรียนรู้จากการท าซ้ า 
การพบเจอปัญหา และกระตุ้นให้เกิดการค้นหาวิธีแก้ปัญหาจากสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน   
 การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ภายในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากต าราเรียนตามก าหนดการของ
หลักสูตร ไม่ได้มีความจ าเพาะเจาะจงตามความสามารถของผู้เรียน โอกาสในการแสดงความสามารถของผู้เรียนที่มี
นอกเหนือจากรายวิชาในโรงเรียนจึงไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นไดชั้ดเจน เพราะข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน 
ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม ความแออัดในห้องเรียนที่มีผู้เรียนมากเกินไป เหตุผลเหล่านี้จึงเป็นข้อจ ากัดให้ผู้สอน            
ไม่สามารถส่งเสริมสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือมีความถนัดได้เต็มที่อย่างเท่าเทียมกัน การจัดให้มีกิจกรรมชุมนุม จึงเป็น
โอกาสที่ครูผู้สอนจะได้ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในต ารา โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจและความถนัด โดยกิจกรรมชุมนุมตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ ๒๕๕๑ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดเรื่อง
เดียวกันรวมกลุ่มกัน และร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2553)  
  การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของผู้เรียน ทักษะอาชีพในอนาคตของผู้เรียน และการท าประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมที่
ผู้เรียนอยู่อาศัย การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงต้องอาศัยความรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน จากคนในชุมชนและจากสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยตัวของผู้เรียนเอง ชุมชนบ้านโคกเมาเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอ              
บางกล่ า จังหวัดสงขลา และมีอาณาเขตใกล้เคียงกับอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าของจังหวัดสงขลา คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพค้าขายสินค้าที่หลากหลาย ท้ังสินค้าที่ผลิตเองและสินค้าที่ซื้อมาขาย นอกจากนี้
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านโคกเมา คือ ศาสนา เพราะคนในพื้นที่บ้านโคกเมาโดยดั้งเดิมนับถือศาส นา
อิสลาม สังเกตได้จากมัสยิดที่มีมากกว่า 4 แห่ง  มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - จนถึง
การศึกษาตลอดชีวิต และวิถีชีวิตของคนในชุมชน สังเกตได้จากการแต่งกาย เทศกาล ประเพณี ตามศาสนาอิสลาม 
มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นหากต้องการให้ผู้เรียนได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนจากทรัพยากรที่
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ชุมชนมี กิจกรรมชุมนุมจึงเป็นรายวิชาหนึ่งที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่
เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของตนเองได้อย่างอิสระ 
 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนและเป็นคนในพื้นที่บ้านโคกเมาเห็นความส าคัญของชุมชน และต้องการให้ผู้เรียน
ได้น าความรู้จากชุมชนมาช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน จึงจัด
กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมี เดีย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านโคกเมา  
 2. เพื่อประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านโคกเมา  
  3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกเมา ที่มีต่อกิจกรรม             
ชุมนุม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ขอบเขตการวิจัย ด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมา ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
บางกล่ า จังหวัดสงขลา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 18 คน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม “Diary 
club” 
 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน และวางแผนการจัดกิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
ใช้แผนการจัดกิจกรรมจ านวน 10 แผน โดยเป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง และแผนการจัด
กิจกรรมโดยการลงพื้นที่ชุมชน จ านวน 4 ช่ัวโมง แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมการวางแผนและ
การท างานเป็นกลุ่ม ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อพูดคุยเรื่องความสนใจในชุมชนและพูดคุยเรื่องความสามารถในแต่ละ
ด้านของสมาชิกแต่ละคน เพื่อแบ่งกลุ่มความสามารถในด้านต่าง ๆ และเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสิง่ที่นักเรยีน
ต้องการพัฒนา (กิจกรรมหลังจากแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เป็นแผนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนและจากข้อตกลงที่จะสรา้งสื่อโปสเตอร์เพื่อน าเสนอชุมชนบ้านโคกเมา ซึ่งประกอบด้วยสื่อภาพ สื่อภาษา 
และสื่อการออกแบบ) 2) กิจกรรมการเขียนบรรยาย เป็นการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากรายวิชาภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกการบรรยายภาพ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 3) กิจกรรมการแต่งกาพย์ยานี 11 เป็นการเรียนการสอนเพิ่มเติมจาก
รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  4) กิจกรรมการจัดองค์ประกอบภาพ
และการถ่ายภาพ ให้ผู้เรียนเรียนรู้การถ่ายภาพจากวิดโีอก่อนการเรียน และให้ฝึกปฏิบัติโดยใช้กล้อง Mirrorless ใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง 5) กิจกรรมสื่อออนไลน์และโปรแกรมออกแบบสื่อเบื้องต้น ให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้โปรแกรม
ออกแบบเบื้องต้นก่อนการเรียน และให้ผู้เรียนฝึกการใช้ค าค้นหาสื่อประกอบ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารและส่งผลงาน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 6) กิจกรรมการวางแผนและมอบหมายงาน เป็นการแบ่งกลุ่มความ
ถนัดจากการท ากิจกรรม โดยแบ่งนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มถ่ายภาพ 6 คน กลุ่มแต่งกาพย์ยานี 11 และ
บรรยายภาพ 6 คน กลุ่มออกแบบโปสเตอร์ 6 คน (เนื่องจากความสามารถอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จึงจัดกลุ่มตาม
ความสะดวกในการท างาน) ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 7) กิจกรรมการลงพื้นท่ีถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สอนอ านวย
ความสะดวกและติดตามสังเกต พร้อมทั้งประเมินผลงาน ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 8) กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อ 
ให้ผู้เรียนค้นหาภาพโปสเตอร์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการผลิตสื่อของตนเอง และน า
ผลงานของกลุ่มถ่ายภาพ กลุ่มแต่งกาพย์ยานี 11 และเขียนบรรยายภาพ มาประกอบกันในโปสเตอร์ โดยผู้สอนคอย
ให้ค าแนะน า ประเมินผลงานในทุกขั้นตอน ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง (โดยในทุกกิจกรรมจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพิ่มเติมทางสื่อออนไลน์ ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมชุมนุม เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด) 
 เมื่อนักเรียนจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้เช่ียวชาญ              
4 สาขาวิชาประเมิน ได้แก่ สาขาภาษาไทย สังคม ศิลปะ และสาขาคอมพิวเตอร์ ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้
แบบประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) และให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม ด้วยแบบประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท น ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และน าข้อมูลมาสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
   ผลการวิจัยเพื่อศึกษาการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียน                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เริ่มจากการวางแผนกิจกรรม ศึกษาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยแบ่ง
หน้าที่ตามความถนัดของสมาชิกในชุมนุมแต่ละคน ประเมินผลงานโดยผู้เช่ียวชาญ และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรมชุมนุม  
 ผลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 18 คน ในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน ได้ 3 ภาพ ลักษณะเป็นสื่อ
โปสเตอร์ที่สามารถเผยแพร่ได้ในสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
 ภาพที่ 1 สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมา (ภาพรวม) 
 ภาพที ่2 สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนบ้านโคกเมา : ยาเส้นโคกเมา 
 ภาพที ่3 สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนบ้านโคกเมา : ไม้แกะสลักภาษาอาหรับ 
 

ภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ชมุชนบ้านโคกเมา 
 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ประกอบด้วย ช่ือหมู่บ้าน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อความเชิญชวน ข้อความบรรยายภาพ

สัญลักษณ์จุดเด่นในชุมชน ข้อมูลการติดต่อ และคิวอาร์โค้ดข้อมูลการติดต่อ ผู้จัดท าและคิวอาร์โค้ดวิดีโอสมาชิก
ผู้จัดท า 

ภาพที่ 2 ประกอบด้วย ช่ือสินค้า ช่ือชุมชนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายสินค้า บทร้อยกรอง
แนะน าสินค้า คิวอาร์โค้ดข้อมูลการผลิตสินค้า ผู้จัดท าและคิวอาร์โค้ดสมาชิกผู้จัดท า  
  ภาพที่ 3 ประกอบด้วย ช่ือสินค้า ช่ือชุมชนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายสินค้า บทร้อยกรอง
แนะน าสินค้า คิวอาร์โค้ดข้อมูลสินค้าและผู้ขาย ผู้จัดท าและคิวอาร์โค้ดสมาชิกผู้จัดท า  
  ผลการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดียโดยครูผู้เช่ียวชาญ 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาภาษาไทย ศิลปะ สังคม และสาขาคอมพิวเตอร์ ปรากฏดังตาราง  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมา โดยครูผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขาวิชา  
 
รายการ 

ภาพรวม 
ชุมชนบ้าน 
โคกเมา 

สินค้า 
ยาเสน้ 
โคกเมา 

สินค้า 
ไม้แกะสลกั 

ภาษาอาหรับ 

 
สรุป 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. การใช้ภาษา 
   1.1 การใช้ภาษามีความน่าสนใจ 4.50 0.58 4.75 0.50 4.50 0.58 4.58 0.55 
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   1.2 การใช้ภาษามีความ
เหมาะสม 

4.50 0.58 4.75 0.50 4.50 0.58 4.58 0.55 

   1.3 การใช้ภาษามีความ
สร้างสรรค ์

4.25 0.50 4.75 0.50 4.50 0.58 4.50 0.53 

2. การใช้ภาพประกอบ 
    2.1 ภาพที่ใช้สอดคล้องกับ
เนื้อหา  

4.50 0.58 4.75 0.50 4.50 0.58 4.58 0.55 

    2.2 ขนาดภาพมีความเหมาะสม 4.50 0.58 4.50 0.58 4.75 0.50 4.58 0.55 
    2.3 โครงสร้างสีในภาพมีความ
สวยงาม 

4.50 1.00 4.25 0.50 4.75 0.50 4.50 0.67 

    2.4 โทนสีภาพมีความคมชัด 4.25 0.96 4.75 0.50 4.75 0.50 4.58 0.65 
3. รูปแบบตัวอักษร 
    3.1 รูปแบบตัวอักษรชัดเจนและ
อ่านง่าย 

3.75 0.50 4.50 0.58 4.50 0.58 4.25 0.55 

    3.2 รูปแบบตัวอักษรมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

3.75 0.50 4.25 0.96 4.50 0.58 4.17 0.68 

    3.3 สีของตัวอักษรเด่นและ
สวยงาม 

3.75 0.50 4.50 0.58 4.50 0.58 4.25 0.55 

    3.4 ขนาดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อระยะการอ่าน 

3.75 0.50 4.25 0.50 4.25 0.50 4.08 0.50 

4. การใช้สี 
    4.1 การใช้โทนสีมีความสวยงาม 4.25 0.96 4.50 0.58 4.75 0.50 4.50 0.68 
    4.2 การใช้โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสม 

4.25 0.96 4.50 0.58 4.50 0.58 4.42 0.71 

    4.3 โทนสีที่ ใช้สอดคล้องและ
ผสมผสานอย่างกลมกลืน 

4.50 1.00 4.25 0.50 4.50 0.58 4.42 0.69 

    4.4 โทนสีช่วยเน้นให้ข้อความ
อ่านง่ายขึ้น 

4.25 0.96 4.75 0.50 4.50 0.58 4.50 0.68 

5. การจัดวางองค์ประกอบ 
    5.1 การก าหนดขนาดของงานมี
ความเหมาะสม 

4.50 0.58 4.50 0.58 4.50 0.58 4.50 0.58 

    5.2 การจัดรูปแบบขนาดของ
ภาพ ตัวอักษร และโครงสร้างของสี 
มีความสอดคล้อง ผสมกลมกลืน 

4.00 0.82 4.25 0.50 4.25 0.50 4.17 0.61 

5.3 การจัดองค์ประกอบมีการ
เน้นส่วนส าคัญหลักและรอง 

4.50 0.58 4.25 0.50 4.50 0.58 4.42 0.55 

6. การใช้สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ 
    6.1 การใช้คิวอาร์โค้ดเช่ือมต่อ
เว็บไซด์ Youtube 

5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 4.92 0.17 

    6.2 การใช้คิวอาร์โค้ดเช่ือมต่อ
เว็บไซด์ Facebook 

5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 4.92 0.17 

รวม 4.31 0.63 4.53 0.55 4.58 0.50 4.70 0.56 
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สรุปผลการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย จ านวน 3 ภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ  มีความพึง
พอใจสื่อตามล าดับ คือ สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ไม้แกะสลักภาษาอาหรับ สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ยา
เส้นโคกเมา ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจสื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.70 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสิ่งที่มีความเหมาะสมมากที่สุดของสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทั้ง 3 ภาพ คือ การใช้คิวอาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ Youtube และ Facebook มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.92 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนบา้นโคกเมา มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสมัพันธ์ชุมชน 
             บ้านโคกเมา 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมชุมนุม 4.77 0.55 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวางแผนและการท างานเป็นกลุ่ม 4.33 0.59 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเขียนบรรยาย 4.11 0.68 
    กิจกรรมที่ 3 การแต่งกาพย์ยานี 11 4.33 0.84 
    กิจกรรมที่ 4 การจัดองค์ประกอบภาพและการถ่ายภาพ 4.72 0.57 
    กิจกรรมที่ 5 สื่อออนไลน์และโปรแกรมออกแบบสื่อเบื้องต้น 4.33 0.77 
    กิจกรรมที่ 6 การวางแผนและมอบหมายงาน 4.33 0.91 
    กิจกรรมที่ 7 การลงพื้นที่ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 4.61 0.85 
    กิจกรรมที่ 8 การออกแบบและผลิตสื่อ 4.33 0.85 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานของตนเอง 4.72 0.46 
3. ภาพรวมความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี ้ 4.83 0.71 

รวม 4.49 0.71 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.49 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ส่วนกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 การจัด
องค์ประกอบภาพและการถ่ายภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วน
กิจกรรมอื่น ๆ มีความพึงพอใจรองลงมาตามล าดับ คือ กิจกรรมที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 กิจกรรมที่ 1,3,5,6,8               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และกิจกรรมที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วย
มัลติมีเดีย ตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมจนนักเรียนสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนได้ส าเร็จ พบว่าการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น เสนอความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มก่อนจัดกิจกรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมในแต่ละช่ัวโมง โดยสังเกตจากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกร รมและความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงดาว ถ่ินหารวงศ์ (2558) ที่ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และผู้เรียนมีรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนคือการเพิ่ม
บทบาทให้ผู้เรียนมีความส าคัญและมีบทบาทเป็นผู้ร่วมก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  



 

 
 

 

 
468 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนค านึงถึงความสนใจของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
จะท าให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุขและน ามาซึ่งความพึงพอใจในการเรียนรายวิชานั้น ๆ จากการประเมินความ 
พึงพอใจต่อกิจกรรมชุมนุม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย มีผลการประเมินโดยรวม 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัศรินทร์ ก่อเลิศ วรพงศ์ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ
พบว่า ผู้สอนที่จัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็จะน ามาซึ่งความน่าสนใจ โดยเนื้อหา
กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ก็จะน ามาซึ่งความพึงพอใจในการเรียน  
ท าให้เกิดความสบายใจและแสดงให้เห็นความกระตือร้นต่อการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จากผลการประเมินความ          
พึงพอใจของผู้เรียน รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ 4 การจัดองค์ประกอบภาพและการ
ถ่ายภาพ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อาจเป็นเพราะมีการฝึกปฏิบัติ
จริงควบคู่กับการเรียน และมีการเพิ่มเติมความรู้หลังเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้ตลอด 
 ผลงานของผู้เรียนที่สร้างขึ้นเป็นสื่อประชาสัมพันธ์มัลติมีเดียประเภทโปสเตอร์ มีองค์ประกอบ คือ ส่วน
หัวเรื่อง ข้อความ ภาพประกอบ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลผู้จัดท า  ส่วนการออกแบบมีองค์ประกอบเหมือน
โปสเตอร์ทั่วไปโดยเพิ่มเติมมัลติมีเดีย คือ คิวอาร์โค้ดเช่ือมต่อเว็บไซด์  Youtube และ Facebook  จากการ
ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์โดยครูผู้เช่ียวชาญ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ และสาขา
คอมพิวเตอร์ ผลการประเมินโดยรวมผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือการใช้
คิวอาร์โค้ดเช่ือมต่อเว็บไซด์ Youtube และ Facebook มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.17 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ติกาหลัง สุขกุล และฒวีพร โตวนิช (2558) ที่ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว พบว่า การประชาสัมพันธ์ควรจะใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ท้ังหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2559) ที่ได้ศึกษาแนวทางการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เข้าใช้งานมากที่สุดคือ Face book และรองลงมา คือ 
Youtube ดังนั้นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จึงมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาเป็นอย่างมาก ตามที่ได้รับการประเมินผลงานจากครู
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีความคิดเห็นต่อผลงานโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา 
การใช้ภาพประกอบ การใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ การใช้สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ  
 การจัดกิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกเหนือจากต าราเรียนตามหลักสูตร ควรจัดให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และมีทักษะเพียงพอต่อการน าไปต่อยอดเป็นอาชีพ และใช้ในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้การจัดกิจกรรมควรเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง โรงเรียน 
และคนในชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง Sadao 
local food ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และแบบวัดความสามารถการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
             ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ                     
เรื่อง Sadao local food สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง Sadao 
local food  

ค าส าคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, แบบฝึกเสริมทักษะ, Sadao local food 

 

Abstract 
            The purpose of this research was to develop reading comprehension skill by using exercises 
of Sadao local food  topic  for  junior  high  school students  of Sadao Khanchai Kamplanon Anusorn 
School. The sample group consisted of 13 students that is the second semester of the academic 
year 2018 who had problems about reading comprehension skill, which were selected by using a 
specific model. The research instruments consists of  reading text, reading exercises and test.  
            The results of this research was the ability to read English of students after using exercises 
of Sadao local food  topic was higher than before using exercises of Sadao local food  topic. 
Keywords : Reading comprehension skill, Exercises, Sadao local food 
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บทน า 
            ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความบันเทิง การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วย
พัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มี เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551:1) 
             จากความส าคัญของภาษาต่างประเทศตามที่กล่าวมานี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงช้ัน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพในการคิดและ
การท างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่มใหม่ ให้สอดคล้องกับสังคมยุค
ข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนาความคิดและมองโลกกว้างขึ้น โดยมีความ
คาดหวังว่าเมื่อนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีความรู้
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (กรม
วิชาการ, 2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์ส าหรับการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่ท าให้บุคคลก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ ทักษะการอ่าน
ควรเป็นทักษะที่ได้รับการส่งเสริมเพราะเป็นทักษะที่คงอยู่กับนักเรียนได้นานที่สุด เป็นสิ่งที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
               ซึ่งปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ เมื่อผู้เรียนอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจความหมายของศัพท์หรือใน
ข้อความที่อ่านนั้นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งของผู้เรียนไทยเวลาอ่านภาษาอังกฤษ คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากไม่รู้ค าศัพท์หรือไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่มีอยู่ในข้อความที่ก าลังอ่านจึงท า ให้รู้สึกว่าการอ่านเป็น
เรื่องยากน่าเบื่อหน่าย ท าให้ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง  
                 โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเขต
เศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ไทย และมาเลเซีย ในจังหวัดสงขลา เนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทางโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอ าเภอสะเดา เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน
ทางด้านความรู้และวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน นักเรียนของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นอ าเภอสะเดา เพื่อน าเสนอแก่ผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้าง
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยน าข้อมูลท้องถิ่น อ าเภอสะเดา มาพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มาสอนนักเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเกิดความหวงแหน
และอนุรักษ์ ท้องถิน่ของตนเองอีกด้วย เป็นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตวัไปสูเ่รื่องไกลตัว และสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐาน
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 

ค าถามการวิจัย 
           ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลัง ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao local food 
ของนักเรียนเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

            เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนของนักเรียน  โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง Sadao local food  

สมมติฐานการวิจัย 

            ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao 
local food สูงกว่าก่อนเรียน  

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเดา  “ขรรค์ชัยกัมพลา
นนท์อนุสรณ์” 
             1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ที่มี
ปัญหาด้านทักษะการอ่าน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

             2.1 ตัวแปรต้น  คือ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Sadao local food 
             2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
             ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนท่ีสามารถอ่านเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในประเด็นท่ีผู้เขยีนต้องการทราบในด้านการแปลความ สามารถตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่อ่าน โดยวดัจากแบบทดสอบก่อและหลังการอา่นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เรื่องอาหารในท้องถิ่น
สะเดา 
             แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง เอกสารทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นเพือ่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องราวใกลต้ัวเกี่ยวกับอาหารในท้องถิ่นสะเดา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Sadao local food โดยมีเนื้อหา ดังน้ี 
                    - History of roti at Sadao 
                    - types of roti 
                    - Special dishes 
                    - Famous roti shop at Sadao 
            2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ทดสอบก่อน
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และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Sadao local food 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
จ านวน 13 คน ตรวจแล้วบันทึกคะแนนไว ้
            2. ด าเนินการทดลอง ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบจุดประสงค์ในการด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัย 
            3. ด าเนินการสอน 30 นาที และท ากิจกรรมท้ายใบงาน ประมาณ 30 นาที 
            4. เมื่อสอนครบทั้ง 4 ครั้ง ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ฉบับเดิม (Post-test) และตรวจบันทึกคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์คะแนน ความสามารถในการอ่าน ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผล 
จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. 

ก่อนเรียน 10 3.08 1.44 

หลังเรียน 10 9.42 0.67 

 
             คะแนนการท าแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.08 
ในขณะที่หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 9.42 คะแนนเฉลี่ยชองผลต่างมีค่าเท่ากับ 6.34 ดังนั้นความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao local food สูงกว่าความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao local food  

อภิปรายผล 
                 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao local 
food สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Sadao local food ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับ ความรู้หรือประสบการณ์
เดิม การใช้แบบฝึกทักษะอ่านท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นอ าเภอสะเดา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 
จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาอภินันท์ 
(2539) ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนในวัยนี้จะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นและประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นใกล้
ตัวและอยู่ในระดับความสนใจของผู้เรียนและจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านมากขึ้น เช่นเดียวกับ
อารีย์  สังฆานาคินทร์ (2542) ที่กล่าวว่า การอ่านบทอ่านที่มีความรู้เดิมทางวัฒนธรรมอยู่แล้วช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องราวในบทอ่านได้ดีขึ้นและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
กิจกรรมในช้ันเรียนมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  
                 1. การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน นักเรียนอาจเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ภาระงานด้วย
ตนเอง เช่น การอัดวีดิโอคลิปโดยให้นักเรียนลงชุมชนจริง  
                 2. จากการวิจัย พบว่า การใช้ข้อมูลท้องถิ่น ท าให้ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงขึ้น 
ดังนั้น  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่นสะเดา นอกจากผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นแล้ว จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและเกิด
ความรู้สึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
                1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ให้เป็นหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและมีความหลากหลายของเนื้อเรื่อง 
                2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลใน
ท้องถิ่นอ าเภอสะเดา  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการ                             
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บทคัดยอ่ 
งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการ                   
บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์                           
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน 
(STAD)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จ านวน  36  คน  ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนในรายวิชา
ภาษาไทย2  ท21102  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้า และ  2) การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD) ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD)  เรื่อง  การพูดรายงาน                     
การศึ กษ าค้ น คว้ า   จ ากกาบู รณ าการวัฒ น ธรรมท้ อ งถิ่ น   ของนั ก เรี ย น ช้ัน มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1 /1                            
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  พบว่า  ความสามารถด้านการพูดรายงานศึกษาค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
88.9  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ  80  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05          

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD)  
 

Abstract 

 The  research  Development of Integrated Instructional Model and Reported speaking  
exercises the purposes of this  to  develop  learning achievements  is examined  for grade 7  
students  form  clooaborative  learning  techiques  STAD. The  sample consisted  of one  36  

Matthayomsuksa  1/1 student of Nathawiwittayakhom School. The  findings  of  the  study  have  

research instrument 1) compare students’ Reported  Speaking  ability’ 2) clooaborative  learning  
techiques  STAD.  Comparison of achievement results using  clooaborative  learning  techiques  
STAD.  Comparison of learning achievement  clooaborative  learning  techiques  STAD   
students have higher grades after studying before  implicitly in statistical is .05 and relative gain 

score mount 88.9 %  the  required rate of 80.00 percent. 
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บทน า 
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้กิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนเปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน  ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทมากเท่าใดก็ส่งผลให้การด ารงชีวิตขาดการปฏิสัมพันธ์มากข้ึนเท่านั้น  รวมไปถึงการส่งผลต่อทักษะในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นจะต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และมีทักษะในการสื่อสารที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม              
โดยครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงแนวการจัดการศึกษาหมวด 4 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาผู้สอนจะต้องยึดผู้เรียนเป็นหลกั และให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ” 

ทักษะการพูดเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญจากทั้งหมด  4  ทักษะ  คือ  ทักษะการฟัง  การพูด                 
การอ่าน  และการเขียน  เพราะทักษะการพูดจ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร                
ในด้านของการศึกษา  การด ารงชีวิต  รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น  ถึงแม้ว่า                      
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากขึ้น  แต่การพูดยังคงเป็นการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการเช่ือมต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่สนทนา  ตามที่                   
กมล  การกุศล  (2529 : 116)  กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการพูดไว้ว่า  ยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าใด  การพูดยิ่ง
มีความส าคัญมากข้ึนเท่านั้น 

ดังนั้นการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาทางด้าน
การใช้ภาษา  และทางด้านการสื่อสาร  เพราะ  จุดมุงหมายของการพูดรายการศึกษาค้นคว้า  คือ  การพูดออกมา
ด้วยเหตุผลโดยมีแหล่งอ้างอิงประกอบการพูด  ตลอดจนการใช้ภาษาที่กระชับ  เข้าใจง่าย  ดังนั้น  ยิ่งผู้เรียนมีการ
ฝึกฝนทักษะการพูดรายงานให้ช านาญมากขึ้นเท่าใด  ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการพูดและการใช้ภาษาที่ดี            
มากขึ้นเท่านั้น  จากจุดมุ่งหมายของการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจะเห็นได้ว่า  การพูดยังคงมีความส าคัญและ
ความจ าเป็นต่อคนในสังคมที่ผู้คนในสังคมจ าเป็นจะตอ้งฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการสือ่สาร  เพื่อท่ีจะท าให้การ
สื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถส่งสารได้อย่างชัดเจน   

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรยีนที่ผ่านมาพบว่า  ผู้เรียนขาดทักษะในการสื่อสาร  
โดยที่นักเรียนไม่สามารถเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการจะสื่อสารได้  เพราะผู้เรียนขาดความ
เข้าใจในเรื่องของวิธีการ  ขั้นตอนของการพูด  จะสังเกตได้จากการที่ผู้เรียนออกมาน าเสนอหน้าช้ันผู้เรียน               
พูดเสียงเบา  เรียงล าดับเนื้อหาสับสน  ใช้ท่าทางบุคลิกที่ไม่เหมาะสม  ตลอดจนขาดทักษะในการใช้ภาษา                   
จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดความมัน่ใจในตนเองในเรื่องการพูด  รวมไปถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร 

นอกจากปัญหาเรื่องทักษะในการพูดที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยยังพบว่า  ผู้เรียนให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยี  และผลการเรียนมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  จึงท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน  กล่าวคือ  เด็กเก่งสามารถเรียนรู้ได้เร็ว  และพัฒนาได้ดีกว่าเด็กอ่อนจึงส่งผลให้ท า
คะแนนได้ดีกว่า  ในขณะที่เด็กอ่อนเกิดความย่อท้อต่อการเรียนจึงท าให้คะแนนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ  ดังนั้น
ผลที่ตามมาระหว่างเด็กทั้ง  2  กลุ่มคือ  เด็กเก่งไม่มีความต้องการที่จะได้เด็กที่เรียนอ่อนเข้ามาร่วมกลุ่มในการ
ท างาน  จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น                             
รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการท างาน  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ เรียน                
ลดการแข่งขันทางการเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วม  รวมไปถึงการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณธรรม             
จริยธรรม  ความมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการเรียน  รวมไปถึง             
การด าเนินชีวิตในสังคมที่ผู้เรียนในปัจจุบันไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตในชุมชน  การประกอบอาชีพ  หรือ
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แม้กระทั่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของตน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน               
มีผลสัมฤทธ์ิที่ดี  และมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและชุมชน   

ผู้วจิัยจึงได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการท าการบูรณาการทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเข้าด้วยกัน
กับการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อแก้ปัญหาการขาดคุณธรรม  จริยธรรมในการช่วยเหลือผู้อื่นของนักเรียน  และ
เพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของในเรียนในเรื่องของทักษะก ารพูดรายงานศึกษาค้นคว้า                     
ซึ่งการแก้ปัญหาของผู้วิจัยในข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความช านาญในเรื่องของทักษะการพูดโดยการ
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการลงสัมภาษณ์ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชนที่ผู้เรียนสนใจ รวมไปถึงการ
สอนทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD)            
เพื่อแก้ปัญหาการท างานเป็นกลุ่มด้วยในเวลาเดียวกัน  ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า              
จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนในเรื่องการสื่อสาร  และการใช้ภาษา  ตลอดจนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการน าเทคนิคต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน            
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้  และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเทคนิคกระบวนการที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีการท างานร่วมกัน  
ช่วยเหลือพึ่งพากัน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น                   
ดังที่  สิริพร  ทิพย์คง  (2545 : 151)  กล่าวไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง                             
ที่แยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน  โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก                             
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จ                 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD  เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะสามารถช่วยให้ผู้ เรียน                     
มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  กล่าวคือ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน  โดยที่สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกัน  คือ  การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ไปใน                
ทางที่ดีขึ้น  รวมไปถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มและภายในชุมชน  สอดคล้องกับค ากล่าว                    
กนกภรณ์  ทองระย้า  (2557 : 35)  อ้างถึงใน Slavin  (1995 : 5)  ว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค  STAD  (Student  Teams  Achivement  Divisions)  เป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี  โดยมีหลักการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ  ดังนี้  คือ  แบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน  มีเพศแตกต่างกัน  ซึ่งการจัด
กิจกรรมจะเริ่มต้นจากการที่ครูน าเสนอบทเรียน  แล้วให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม  ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการท างานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้ประสบผลส าเร็จ            
การที่กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือกันวิธีการจัดการเรยีนรู้นี้จึงเหมาะสมในการน ามาใช้ในการขัดการเรยีนรู้ที่ช่วยเสริมสรา้งแรงกระตุ้นใน
การเรียนของผู้เรียนได้ดีมากยิ่งข้ึน            

การจัดการเรียนรู้นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่อยู่ในต าราเรียนแล้วนั้น  ครูผู้ สอนจ าเป็นต้อง                  
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน  สังคม  โดยอาศัยความรู้                               
ที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว  ซึ่งในอ าเภอนาทวีมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชุมชน  หมู่บ้าน
ที่มีเอกลักษณ์  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป  รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชุมชนได้น าผลผลิตมา
แปรรูปเป็นผลิตต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายในอ าเภอนาทวีท าให้วิถีชีวิตของชุมชนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญที่จะสร้างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน 
(STAD)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพูด
รายงานการศึกษาค้นคว้าจากการบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จ
ร่วมกัน (STAD) โดยศึกษาค้นคว้าเช่ือมโยงกับการลงมือปฏิบัติจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนประเด็นวัฒนธรรม



 

 
 

 

 
478 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

ท้องถิ่นที่โดนเด่น  และน าความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชน  และ
ต้องการน าผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  สนุกกับกิจกรรมการเรียน
การสอน  และปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในห้องเรียน  ชุมชน  ตลอดจนสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการ

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษามีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ขอบเขตการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา จ านวน  520  คน  โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา จ านวน 36 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เรื่องทักษะการพูดรายงานแบบ

บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD)  ส าหรับนักเรียน                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  มี  4  ฉบับ  ดังนี้ 

2.1 แบบประเมินความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า   
2.2 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD) 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ                     

ในการวิจัย  ประกอบด้วย  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  และการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.3 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็นนัก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 ที่ ก าลั งศึ กษา                                   
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  จ านวน 520 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 ที่ก าลังศึกษา                          
ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การสร้างเคร่ืองมือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  ผู้วิจัยสร้างโดยยึดเนื้อหาตาม                 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยได้ท าการสอนจ านวน  2  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3  คาบ  รวม  6  คาบ  คาบละ  50  นาที  
จากนั้นน าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับประชากรตัวอย่าง 
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แบบประเมินความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินค่า             
ไว้ 4  ระดับ  คือ  ดีมาก=4  ดี=3  ปานกลาง=2  และพอใช้=1  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบประเด็นของการ
ประเมินไว้  10  ประเด็น  คือ  ในส่วนของบุคลิกภาพและการใช้ภาษาท่าทางในการพูดรายงาน  ความถูกต้องของ
เนื้อหา  การตอบค าถาม  ความถูกต้องของการใช้ภาษา  การล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  และการแสดงความ
คิดเห็น  ความตั้งใจของผู้รายงานและผู้ฟังรายงาน  และได้ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง  มีค่าเท่ากับ  1.00  
และได้ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนลงมือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ใน ชุมชนที่ สมาชิกในกลุ่ มของตนสนใจมากลุ่ มละ  1  วัฒ นธรรม  ไม่ ว่าจะ เป็ นวัฒนธรรมการกิน                                  
ความเป็นอยู่  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์  โดยให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม                    
ท าการ  เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งหัวข้อในการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ออกแบบเอง   
เมื่อท าการสัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องคิดพัฒนาและออกแบบผลิตของชุมชน                                      
ที่ตนเองได้เลือก  และน าข้อมูลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาข้อผิดพลาด  และ             
ท าการลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากคนในชุมชน  เมื่อผู้เรียนท าการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                     
จึงน าข้อมูลที่ได้ศึกษาทั้งหมดมาเขียนเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอนาทวี  และ    
น าข้อมูลดังกล่าวมาพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าในล าดับต่อไป   

การสัมภาษณ์  การเขียนรายงาน  และการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD)  โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนจากการคละความสามารถทางด้าน                 
การเรียน  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  เพื่อลดการแข่งขันและช่องว่างทางการเรียน  เปลี่ยนมาเป็นการท างาน                  
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ซึ่งการจัดการเรียนรู้นี้ช่วยเสริมสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะชีวิตในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  สังคม  และ
ชุมชุมได้ดียิ่งข้ึน 

นอกจากการแก้ปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานแล้วนั้น  ผู้วิจัยได้ท าการวัดทักษะ                      
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแบบประเมินการพูดรายงานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                 
ปีที่  1/1  จ านวน  36  คน  จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) โดยด าเนินการ            
ในคาบรายวิชาภาษาไทย  และได้เปรียบเทียบทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
การใช้  (t-test)  แบบ  One  Sample  Test 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  สรุปผลการศึกษาได้  ดังนี ้
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  ทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD ) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1                         
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  พบว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  
(STAD)  พบว่า  ความสามารถด้านการพูดรายงานศึกษาค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  88.9  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ  80  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การอภิปรายผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน(STAD)  เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  เรื่อง ทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  เมื่อทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าไปในทิศทางที่ดี จากการน ารูปการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD)  มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวเน้นผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในระดับที่ต่างกัน  จึงท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานที่
ประสบความส าเร็จจากการท างานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยที่สมาชิกแต่ละคนจ าเป็นต้องมีความพยายามที่จะ
เข้าใจเนื้อหา  และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา  ซึ่งนักเรียนที่ เก่งจะต้องให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความสามารถอ่อนกว่าให้เข้าใจในเนื้อหาโดยการอธิบาย  ยกตัวอย่าง  และเปิดโอกาสให้สมาชิกไดม้ีการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD)  จึงท าให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญนภา  ดีจรัส  (2547 : 62)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
การสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ  STAD  ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นกว่าการสอนแบบปกติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา  งาม
ประสม  (2555 :1)  ที่ได้ศึกษาการเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม  พบว่า  การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มช่วยเพิ่มให้ผู้เรียนศึกษาบริบทชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ  4.66  และช่วยให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นข้ันเป็นตอนมากยิ่งขึ้น  และชไมพร  รังสิยานุพงศ์  และคณะ  
(2559 : 88) ได้ศึกษาพบว่า  วิธีการสอนแบบ  STAD  ส่งผลให้นักเรียน ช้ันม.5/3  มีคะแนนพัฒนาการระหว่าง
เรียนสูงขึ้นตามล าดับ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  นอกจากนี้พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีดี  มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่ดีขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผูส้อนค านึงถึงความสนใจของผู้เรยีน ความสามารถของผู้เรียน  การท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการท างาน  และส่งผล
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ในที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น  รวมไปถึงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน  จะท าให้ผู้เรียน 
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น  และจะประสบความส าเร็จในการท างาน โดยการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
รวมไปถึงการเรียนอย่างมีความสุขในรายวิชาภาษาไทย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  วัชรา  เล่าเรียนดี                 
(2545 : 110)  ท่ีกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่คละความสามารถของผู้เรียน  โดยที่ครูผู้สอนจะก าหนดเนื้อหาสาระของบทเรียน  และ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มท างานตามก าหนดซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกัน  คือสมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา  เมื่อมีสมาชิกคนใดมีข้อสงสัยในบทเรียนก็จะได้รับการอธิบายจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม                 
เพราะเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะสามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายกว่าครูผู้สอน  แสดงให้เห็นว่า  หากผู้เรียนคนใดสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาให้เพื่อนฟังได้ด้วยภาษาของตนเองแล้วนั้น  ผู้เรียนจะมีความเข้าใจและแม่นย าในเนื้อหาได้ดี   

ทั้งนี้วัฒนา  ปุญญาฤทธิ์ (2554 : 120)  ได้กล่าวไว้อีกว่า  การที่ได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้ผู้เรียน
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสูงขึ้น  เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยวิธีต่าง ๆ  
ให้ประสบความส าเร็จ  โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบร่วมกันท าให้นักเรียนได้มีการพูดคุยช่วยเหลือกัน  
ผู้เรียนจึงได้รับความรู้จากเพื่อน  และเข้าใจถึงหน้าท่ีของตนได้ดีมากยิ่งข้ึน 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  นอกจากจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกเรียนของนักเรียนแล้วนั้น                   
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  ยังเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยเสริมแรงผู้เรียน  โดยในแต่ละครั้งที่เรียนเนื้อหา
จบแล้วนั้น  ผู้เรียนจะต้องท าการทดสอบเพื่อเก็บคะแนน  เพื่อน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม  ผู้เรี ยนทุกคน            
ก็จะมีแรงกระตุ้นเพื่อที่จะท าคะแนนให้ได้ดีที่สุด  ตามที่  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2547 : 19)  ได้กล่าวไว้ว่า                    
วิธีการคิดคะแนนโดยใช้ระบบกลุ่มจะสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่  

ทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  
(STAD)  พบว่า  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรยีนที่ดีขึ้นร้อยละ  88.9  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ  80  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยวัดผลการประเมินจากแบบประเมินการพูดรายงานที่เป็นไปตาม
องค์ประกอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา  บัวเกิด  (2542 : 345)  ที่ว่า  
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แบบประเมินค่าเป็นการประเมินท่ีมีระบบชัดเจน  ถูกต้อง  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน  นอกจากนี้
การประเมินผลจะต้องมีระดับการให้คะแนนเป็น  5  ดีมาก  4  ดี  3  ปานกลาง  2  พอใช้  และ  1  ปรับปรุง  
เพื่อให้ผู้ เรียนได้ทราบคะแนนที่ก าหนด  และสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุง  พัฒนา  แก้ ไข                             
ให้ประสบความส าเร็จในเรื่องของทักษะการพูดรายงาน 

นอกจากนี้ปรัชญา  อาภากุล  (2542 : 77)  ได้กล่าวถึงการประเมินการพูดในแต่ละครั้งว่า  การประเมิน
การพูดรายการศึกษาค้นคว้าผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีหลักการ  และมาตรฐานฝนการประเมินที่เป็นไปตามาสภาพ
ความเป็นจริง  โดยที่ผู้สอนจะต้องสร้างแบบประเมินจากหลักการความรู้  ซึ่งในการประเมินจะต้องมีประเด็น ใน
การพิจารณาผู้พูดที่ประกอบด้วย  การประเมินบุคลิกท่าทาง  การเรียงล าดับเนื้อหา  การใช้ภาษา  ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็น  และการมีส่วนร่วมในความตั้งใจของผู้รายงานและผู้ฟังรายงาน 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า จากการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้น
ความส าเร็จร่วมกัน  (STAD)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการพูดรายงานเป็นไปในทิศทางที่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากแบบประเมินการพูดรายงาน                         
มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ  88.9  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ  80 เนื่องมาจากการท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการสัมภาษณ์ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม  เมื่อผู้เรียนเกิดทักษะในการพูดและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างแล้วนั้น  ประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี  รวมไปถึงการบุคลิกที่ดีขึ้น
จากการเรียนรู้ทักษะและวิธีการพูดรายงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน  (STAD)  ควรกระตุ้นให้สมาชิกที่มีความสามารถ 
ทางการเรียน  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  มีความรับผิดชอบร่วมกัน  และมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ควรให้ผู้ปกครอง  โรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพและ                 
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจยัควรท าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  
กับการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคอืน่ ๆ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  เรื่อง  ระบบหายใจและระบบขับถ่ายที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะในศตวรรษที่  21  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
Effecting  of STEM  Education on learning Achievement, 21st Century Skills and 

Satisfaction of Mathayomsuksa  5 students in Sabayoy  wittaya  School 
 

ซีส๊ะ  บิลโหด1       Seesah  Bilhod1 
        Seesah.chae@gmail.com 
อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์2      Umawan  Chart-iyaranont 2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  2)  เปรียบเทียบทักษะในศตวรรษท่ี  21  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาและ 3)  ศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจและระบบขับถ่าย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   
แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า  
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X  = 33.93, 
S.D.= 4.64) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 24.30, S.D.= 5.21) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนมีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  โดยภาพรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( X  = 4.49, S.D.= 
0.55)  ในด้านการอ่าน  ด้านการเขียน  ด้านตัวเลข  ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  ด้านการ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านการสื่อสาร  และด้านการท าบท
ปฏิบัติการ  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D.= 0.60)   
ค าส าคัญ :  การจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดสะเตม็ศึกษา, ทักษะในศตวรรษที่  21, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 This  research  aims  to :  1)  comparision  on  learning  achievement  2)  comparision  
on  21st  Century  skills  3)  study  student  satisfaction  before  and  after  using  STEM  
education  on  Mathayomsuksa  5  students,  Sabayoy  Wittaya  School.  The  main  research  
tools  are   learning  achievement  test,  the  21st  Century  skills  assessment  and  learning  
satisfaction  assessment.  Data  were  analyzed  by  descriptive  statistics,  mean, percentage,  
standard  deviation  and  t-test  The  research  found  that STEM  education effected higher on 
learning achievement (after X  = 33.93, S.D. = 4.64 : before X  = 24.30, SD = 5.21) and also 
effected on 21st century skills significantly ( X  = 4.49, SD = 0.55)  and students show their high 
learning satisfaction (X = 4.56, SD . = 0.60).  

 

1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ประเทศที่มีความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลวนเปนประเทศที่มีความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ  ในขณะที่ประเทศไทยก าลังตื่นตัวพยายามเร่งพัฒนาสมรรถภาพในดานนี้และตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อชวยผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของประเทศ  (ก าจัด มงคลกุล , 2549) 
ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีบทบาทส าคัญมากขึ้นดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ  ความสามารถใน
การสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความสามารถในการแก้ปัญหานับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์  
และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (Partnership for 21st Century Skills) ได้กล่าวถึงทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้  เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต  ซึ่งใน
ปัจจุบันจ าเป็นต้องเสริมสร้างทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผนวกกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่
กัน 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านกระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และที่ส าคัญคือการพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งการพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นั้นต้องอาศัยเครื่องมือท่ีส าคัญนั่น
หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน  ตั้งใจและหลงใหลในการเรียนรู้  (เครือศรี , ซีส๊ะ, 
2559)  โดยมีผู้สอนเป็นผู้วางแผน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ  ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาที่ตนพบเจอจากชีวิตประจ าวัน  จากครอบครัวหรือ
บุคคลรอบข้าง  เหล่านี้ย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  (STEM education)  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ี 
บูรนาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน  เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ครบถ้วน   ทั้งในด้านความรู้และทักษะไปพร้อมกัน  โดยจะฝึกให้ผู้เรยีนรู้จักคดิ  ตั้งค าถามจากปัญหา  ท าให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้ (อุปการ จิระพันธ์ , 2556)  ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยไม่เพียงมุ่งเน้นให้เข้าใจเนื้อหารายวิชาเพียงอย่างเดียวแต่สามารถน าความรู้  
หลักการวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Promrod, 2002) ซึ่ง
เน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมมิติการ
ด าเนินชีวิต  ชุมชนจะมีความสุขต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  ชุมชนมีความรู้ในโครงสร้างทาง
กายภาพท าให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น  (วรางคณา ,บุตรศิริ,กาญจน์สิริ, 2555)  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนศึกษาปัญหาสุขภาพจากชุมชน  น าประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาวิพากษ์ในห้องเรียนสู้การคิดค้น  สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น  และน าผลที่ได้จากการศึกษาลงสู่ชุมชนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา  
 2. เพือ่เปรียบเทียบทักษะในศตวรรษท่ี  21  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิสะเต็มศึกษา  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ดังแผนการทดลอง 
 

R O1 X O2 

  
เมื่อก าหนดให้  R หมายถึง  การสุ่มตัวอย่าง 
   O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
   O2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
   X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อ าเภอสะบ้า
ย้อย จังหวัดสงขลา  จ านวน 1 ห้องเรียน  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน   

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะในศตวรรษที่ 21  และความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง  ระบบ
หายใจและระบบขับถ่าย  ท่ีมีขั้นตอนการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู5 ขั้นตอน จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 30 
ช่ัวโมง   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรตาม ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดทักษะใน
ศตวรรษที่  21  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นก่อนการทดลอง 2) ขั้นการทดลอง และ 
3) ขั้นหลังการทดลอง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกันในการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดังตารางที่  1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา  
 การทดสอบ Mean S.D. t-test df Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

24.30 
33.93 

5.21 
4.64 10.83 29 .00* 

*นัยส าคัญทางสถิติที่  .05 
 

2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังตารางที่  2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะในศตวรรษที่  21  ก่อน - หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา  

ทักษะในศตวรรษที่  21 
Mean S.D. 

t-test df Sig. 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. ด้านการอ่าน 3.69 4.47 0.74 0.50 5.607 29 .00 
2. ด้านการเขียน 3.64 4.44 0.59 0.56 6.180 29 .00 
3. ด้านตัวเลข 3.68 4.57 0.60 0.51 7.545 29 .00 
4. ด้านการคดิอย่างมี

วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา 

3.60 4.51 0.70 0.58 8.150 29 .00 

5. ด้านการคดิสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

3.38 4.26 0.58 0.63 6.686 29 .00 

6. ด้านการท างานเป็นทีม 3.93 4.64 0.67 0.52 6.806 29 .00 
7. ด้านคอมพิวเตอร์   3.91 4.66 0.72 0.55 5.620 29 .00 
8. ด้านการสื่อสาร 3.70 4.38 0.61 0.58 6.091 29 .00 
9. ด้านการท าบทปฏิบตัิการ 3.61 4.48 0.48 0.53 6.854 29 .00 

ภาพรวม 3.68 4.49 0.63 0.55    
  

 ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่  21  ที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  ระบบหายใจและระบบ
ขับถ่าย  พบว่า  ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.49, S.D.= 0.55)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด     
สะเต็มศึกษา  ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ( X  = 4.66, S.D.= 0.55 ) รองลงมาคือ ทักษะ
ด้านการท างานเป็นทีม ( X = 4.64, S.D.= 0.52) และทักษะด้านตัวเลข ( X = 4.57, S.D.= 0.51)  ดังตารางที่  3 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่  21  ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา   

ทักษะในศตวรรษที่  21 Mean S.D. 
ระดับทักษะ
การเรยีนรู ้

ด้านการอ่าน    
1. สามารถจับใจความส าคัญจากการอ่านและ

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่านได ้ 4.40 0.50 มาก 

2. สามารถวิเคราะห์สิ่งทีผู่้เขียนต้องการสื่อกับ
ผู้อ่านได ้

4.43 0.50 มาก 

3. สามารถคัดสรรสื่อท่ีต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูล
ได้ตามวัตถุประสงค ์

4.57 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.47 0.50 มาก 
ด้านการเขียน    

4. เขียนสรุปความเป็นรูปแบบตา่ง ๆ  เช่นผัง
ความคิดได ้

4.50 0.51 มากที่สุด 

5. เขียนรายงานผลการทดลองได ้ 4.40 0.67 มาก 
6. ใช้ภาษาเขียนไดเ้หมาะสมและถูกต้องตามหลัก

ภาษา 
4.43 0.50 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.44 0.56 มาก 
ด้านตัวเลข    

7. คิดเลขเป็น 4.77 0.50 มากที่สุด 
8. สามารถใช้ตัวเลขในการเชื่อมโยง  

เปรียบเทยีบได ้
4.50 0.51 มากที่สุด 

9. สามารถบูรณาการทักษะด้านตัวเลขกับทักษะ
ด้านอื่น ๆ 

4.43 0.50 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.57 0.51 มากที่สุด 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา   

10. สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปญัหาได ้ 4.63 0.49 มากที่สุด 
11. วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.53 0.57 มากที่สุด 
12. สร้างทางเลือกในการแก้ปญัหาไดห้ลากหลาย 4.37 0.67 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.51 0.58 มากที่สุด 
ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม    

13.  สามารถบอกค าตอบไดอย่างหลากหลายใน
เวลาที่จ ากัด 

4.07 0.58 มาก 
 

14. ออกแบบช้ินงาน/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ  ได ้

4.27 0.69 มาก 
 

15. สร้างช้ินงาน/นวัตกรรมโดยค านึงถึงความ 
         ต้องการของผู้อื่นและสังคม 

4.43 0.63 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.26 0.63 มาก 
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ด้านการท างานเป็นทีม    
16. มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนลงมือ

ปฏิบัต ิ
4.70 0.53 มากที่สุด 

17. การแบ่งภาระหน้าที่ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

4.50 0.57 มากที่สุด 

18. รู้จักยอมรับความคดิเห็นของเพื่อนร่วมงานท่ี
ถูกต้องและมีเหตุผล 

4.73 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.64 0.52 มากที่สุด 
ด้านคอมพิวเตอร์      

19. สามารถเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได 

4.67 0.55 มากที่สุด 

20. สามารถค้นหาและเช่ือมโยงบทเรยีนจาก
หลากหลายแหล่งที่มา และเลือกใช้ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

4.63 0.56 มากที่สุด 

21. สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
น าเสนอไดอย่าง เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
และสภาพแวดล้อม 

4.67 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.66 0.55 มากที่สุด 
ด้านการสื่อสาร    

22. สามารถสื่อสารให้สมาชิกภายในกลุ่มและครู
เข้าใจ 

4.43 0.57 มาก 

23. ถ่ายทอดความรู้แกส่มาชิกภายในกลุ่มได ้ 4.23 0.50 มาก 
24. สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานในเชิงบวกได ้
4.47 0.68 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.38 0.58 มาก 
ด้านการท าบทปฏิบัติการ    

25. ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้อง
เหมาะสมและด าเนินการทดลองเป็นข้ันตอน   

4.53 0.51 มากที่สุด 

26. มีความคล่องแคล่วในการด าเนินการทดลอง  
และใช้อุปกรณด์ าเนินการทดลองได้อย่าง
ปลอดภัย  เสรจ็ทันเวลา 

 
4.47 

 
0.51 

 
มาก 

27. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
ถูกทดลองถูกต้อง  รัดกุม  บันทึกการน าเสนอ
เป็นขั้นตอนชัดเจน 

4.43 0.57 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.48 0.53 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด 4.49 0.55 มาก 
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในระดับมากที่สุด ( X  
= 4.56, S.D.= 0.60)  ดังตารางที่  4  

 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้    
1. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้คิด  

ค้นคว้า  และหาความรู้ด้วยตนเอง 4.43 0.50 มาก 

2. บรรยากาศของการเรยีนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 

4.53 0.63 มากที่สุด 

3. บรรยากาศของการเรยีนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

4. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.50 0.63 มาก 

5. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
คิด  กล้าตดัสินใจ  และรู้จักแสดงความคิดเห็น   

4.40 0.67 มาก 

6. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้
แลกเปลีย่นความรู้ความคดิ  และรู้จักวิพากวิจาร 

4.30 0.70 มาก 

7. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้นักเรียน
ท างานเป็นทีม 

4.63 0.49 มากทีสุ่ด 

8. บรรยากาศของการเรยีนส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีเจต
คติต่อวิทยาศาสตร ์

4.53 0.68 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.49 0.60 มาก 
ด้านเอกสารประกอบการเรียน    
9. เอกสารประกอบการเรียนสอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
4.67 0.55 มากที่สุด 

10. เอกสารประกอบการเรียนมีโครงสร้างเนื้อหาท่ี
ชัดเจน  ครบถ้วน 

4.60 0.67 มากที่สุด 

11. เอกสารประกอบการเรียนมีการเรยีงล าดับเนื้อหา
เข้าใจง่าย 

4.63 0.67 มากที่สุด 

12. เอกสารประกอบการเรียนมีภาพประกอบช่วยให้
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

4.37 0.56 มาก 

13. เอกสารประกอบการเรียนมีรูปแบบในการเขียน
ทันสมัยและน่าสนใจ 

4.43 0.63 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.54 0.67 มากที่สุด 
ด้านความรู้/ทักษะที่ได้จากการจัดการเรียนรู้    
14. การจัดการเรยีนรู้ท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.70 0.47 มากที่สุด 
15. การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถบูรนาการเนื้อหาสาระเข้ากับการด ารงชีวิตได้ 

4.63 0.61 มากที่สุด 

16. การจัดการเรยีนรูส้่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้เทคโนโลยี 4.43 0.68 มาก 
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17. การจัดการเรยีนรูส้่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ 4.90 0.31 มากที่สุด 
18. การจัดการเรียนรูส้่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทักษะการอ่าน
และการเขียนเพิ่มมากขึ้น 

4.47 0.68 มาก 

19. การจัดการเรียนรูส้่งเสริมใหผู้เ้รียนบูรนาการ
วิทยาศาสตร์เข้ากับวิชาอื่น 

4.63 0.56 มากที่สุด 

20. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

4.83 0.46 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.66 0.54 มากที่สุด 
ภาพรวมท้ังหมด 4.56 0.60 มากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อ (1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (2) 
เปรียบเทียบทักษะในศตวรรษที่  21  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ผลการวิจัยในภาพรวมจะเห็นว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนี้นักเรียนมีทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  ในด้านการอ่าน  ด้านการเขียน  ด้านการใช้ตัวเลข ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา  ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านการสื่อสาร  และ
ด้านการท าบทปฏิบัติการ  สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้จา
การจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบูรนาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนรู้จักตั้งค าถามจากปัญหาใกล้ตัวที่พบใน
ชีวิตประจ าวันและในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนหาค าตอบโดยการค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ  ได้แก่  หนังสือ  เว็บไซต์  เป็นต้น  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการท างานเป็นทีม  รู้จักใช้
เทคโนโลยี  สอดคล้องกับ  ภาสกร  เรืองรองและคณะ  (2557)  ที่กล่าวว่า  ครูต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้
เชื่อมโยงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม  ใช้เทคโนโลยีเป็น  นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ยังเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ไม่ว่าจะเป็นการท าบทปฏิบัติการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่  21  อย่างเต็มที่  ฝึกการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ  ฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  สอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช.  (2555)  ที่กล่าวว่า  การเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการ
ค้นคว้าของศิษย์  โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตนเองที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ทั้งนี้เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานในบริบทปัญหาใกล้ตัวจากในครอบครัว  ท้องถิ่น  สู่การ
พัฒนาตนเอง  ชุมชน  และตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1.1 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิสะเต็มศึกษาสามารถน าไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตรไ์ด้ทุกสาขา  
 1.2 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิสะเต็มศึกษาสามารถน าไปใช้ควบคู่กับการเรยีนการสอนรูปแบบอื่น ๆ  
เช่น  project  base  learning  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ท่ีจะพัฒนาผู้เรยีนใหม้ีความรู้
ความสามารถครบทุกด้าน 
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2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
 2.1 ควรมีการประเมินทักษะทั้งในส่วนของนักเรียนและในส่วนของครูผู้สอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
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ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The effects of development the achievement and science process skills  
on project based learning for development local 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน    
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.57 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนเท่ากับ 1.33 และ 3.32 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และ        
3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงงานเป็นฐานการจัดการเรยีนรู้  การพัฒนาท้องถิ่น 

Abstract 
The objective of this action research was to development the achievement and science 

process skills on project based learning and study the satisfaction of student which study by 
project based  learning for development local. The samples in this research was Prathomsuksa 1 
students in the second semester of academic year 2018 of Chumchonbantangquay school. The 
instruments used in the study were,1) The lesson plan by using project based learning.            
2) Achievement test on science. 3) Assessment of science process skills. And 4) Questionnaire 
measuring satisfaction. The statistics used for data analysis were the mean ( ) and standard 
deviation (S.D.). The result of the study revealed that, 1) Achievement higher than the previous 
level, its mean value was 17.57,which was higher than 70 % specified criterion. 2) An average of 
science process skills on project based learning, before and after learning of 1.33 and 3.32, 
respectively, which shows that. Students develop science process skills at an high level.           
3) Students were satisfied at an excellent level. 
Keywords : Science process skills, project Based Learning, development local 
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บทน า 
การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมเป็น

กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต การพัฒนาศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมายังไมเ่อื้อต่อการพัฒนาประเทศเท่าท่ีควร เพราะไม่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนถนัด
ตามความสามารถและความต้องการตลอดจนความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของตนและท้อง ถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความ
สนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน
แบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 

ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีการหรือมีการจัดกิจกรรมการรู้ที่สอดแทรกศาสตร์การสอนต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นความสนใจใฝ่เรียนรู้และเกิดทักษะกระบวนการต่างๆกับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุด  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning : PBL) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะโดยผ่านการ
ท างานท่ีมีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ อีก
ทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบหน่ึงที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง และความจ าเป็นของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนโดยสอดคล้องกับยุคสมัย
และท้องถิ่นของโรงเรียน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ที่ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่น จนสามารถน าช้ินงานหรือผลงานถ่ายทอดความรู้
ให้กับท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางของการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพของท้องถิ่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ชุมชนบ้านทางควาย จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จังหวัดสงขลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 21 คนได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการวิจัยคือ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
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1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่อง ผลิตภัณฑ์แหนมปลาดุก จ านวน  20 ช่ัวโมง ดังนี้ 
 ช่ัวโมงท่ี  1-2    ปฐมนิเทศการเรียนโครงงานผลิตภัณฑ์แหลมปลาดุกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ช่ัวโมงท่ี  3-4 ศึกษาและส ารวจในท้องถิ่น 
ช่ัวโมงท่ี  5-6     รวบรวมข้อมลูเพื่อหาท่ีมาของโครงงานผลิตภณัฑ์แหลมปลาดุกทีส่อดคล้องกับ 

ท้องถิ่น 
ช่ัวโมงท่ี  7-8    ตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน 
ช่ัวโมงท่ี  9-10   ศึกษาวิธีการท าผลิตภัณฑ์แหนมปลาดุก และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
ช่ัวโมงท่ี  11-12  เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ช่ัวโมงท่ี  13-16  เรียนรู้อุปกรณ์การทดลองที่เกี่ยวข้องและฝึกท าการทดลอง การวัด การตวง การชั่ง  
ช่ัวโมงท่ี  17-18  ท ากิจกรรมการทดลองเรื่อง ผลิตภัณฑ์แหนมปลาดุกโดยท้องถิ่นมีส่วร่วม 
ช่ัวโมงท่ี 19-20  รายงานผลโครงงาน 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงงานผลติภณัฑ์แหนมปลาดุก 3 

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ  

จ านวน 6 ข้อ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
การพฒันาเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสอบถาม หาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศช้ีแจงเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ท าการทดสอบก่อนเรียนท าการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นท าการทดสอบหลังเรียนประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยครูและผู้เรียนและให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาของท้องถิ่นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาผลการการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดการ

เรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานเรื่อง ผลิตภัณฑ์แหนมปลาดุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่อง ผลิตภัณฑ์แหนมปลาดุก 

การทดสอบ  S.D. 

ก่อนเรียน 7.52 2.73 
หลังเรียน 17.57 2.03 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่อง  ผลิตภัณฑ์
แหนมปลาดุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 7.52และ 
17.57 ตามล าดับ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 และ2.03 ตามล าดับ 
 

2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเรียนดัง
ตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

รายการประเมิน ก่อนเรียน( ) หลังเรียน( ) 

1. การตั้งสมมติฐาน 1.48 3.09 
2. การสังเกตและการส ารวจ 1.33 3.33 
3.การรวบรวมข้อมูล 1.43 3.42 
4.การวัด 1.19 3.29 
5.การทดลอง 1.24 3.24 
6.การตีความหมายข้อมลูและลงขอ้สรุป 1.29 3.57 

ค่าเฉลี่ย ( ) 1.33 3.32 
 

เกณฑ์การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย  3.51–4.00  หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมได้ในระดับมากท่ีสุด/ดีเยี่ยม 

2.51–3.50  หมายถึงมีการปฏิบัติพฤติกรรมได้ในระดับมาก/ด ี
1.51–2.50 หมายถึงมีการปฏิบัติพฤติกรรมได้ในระดับปานกลาง 
1.00–1.50  หมายถึงมีการปฏิบัติพฤติกรรมได้ในระดับน้อย/พอใช้/ปรับปรุง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ  1.33 หมายถึงนักเรียนมี
พฤติกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้และหลังเรียนเท่ากับ 3.32 หมายถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดผ้ลการวเิคราะห์ดังตารางที่ 3 
 
 ตารางที่ 3 ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.กิจกรรมการเรยีนรู้เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญนักเรียนได้ปฏิบัติจริง 4.67 0.48 มากที่สุด 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัเรียนเกดิทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

4.76 0.44 มากที่สุด 

3.กิจกรรมการเรยีนรูส้่งเสริมให้นกัเรียนเกดิการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับท้องถิ่น 

4.62 0.84 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยรายด้าน 4.68 0.57 มากที่สุด 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทั้งในห้องเรียนและชุมชน
ในท้องถิ่น 

4.57 0.68 มากที่สุด 

5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนและบรรยากาศในการเรียน
สนุกสนาน 

4.62 0.59 มากที่สุด 
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รายการประเมิน  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

4.71 0.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยรายด้าน 4.63 0.58 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4.71 
 

0.64 
 

มากที่สุด 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมี
ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

4.52 0.68 มากที่สุด 

9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นของตนท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรมได้ 

4.67 0.73 มากที่สุด 

10. ท้องถิ่นสามารถน าความรู้ที่ นั ก เรียนได้ ถ่ ายทอดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือพัฒนาอาชีพได้ 

4.57 0.81 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยรายด้าน 4.61 0.72 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.64 0.62 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 
4.64, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณารายด้านผลปรากฏว่าด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, 
S.D. = 0.57) ด้านบรรยากาศการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.58) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.72) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 มีผลการวิจัยดังนี ้
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 1.33 หมายถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้และ 
3.11 หมายถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับดีตามล าดับซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุดและ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีความคิดเห็น
ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญนักเรียนได้ปฏิบัติจริง และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้กับท้องถิ่น 
รองลงมาคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ โดยมีความคิดเห็นว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทั้งใน
ห้องเรียนและชุมชนในท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นในการเรียนและบรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน  และการ
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จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้โดยมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นของตนที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้ อีกทั้งท้องถิ่นสามารถน าความรู้ที่นักเรียนได้ถ่ายทอดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือพัฒนาอาชีพได้ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ท่ีกล่าวว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เพราะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ในการท างานรู้จักการวางแผนการทางานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สื่อสารและท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นตลอดจนประเมินผลงานและการท างานของตนเองได้ (ชมรมปฏิรูปการศึกษา, 2558 : 10-18) 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายจ านวน 21คนที่เรียนรู้
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนเท่ากับ 1.33 หมายถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับน้อยและ 3.32 หมายถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ใน
ระดับดีตามล าดับซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีครู
เป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้ าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง 
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการ
จัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 

3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน 21 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานท าให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ท้องถิ่นรวมทั้งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทั้งในห้องเรียนและ
ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นของตนที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้ ตลอดจนท้องถิ่นสามารถน าความรู้ที่นักเรียนได้
ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือพัฒนาอาชีพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้โดย
ผู้สอนออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้ผู้เรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นและผู้เรียนอื่น ๆ ใน
โรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงานและมีการประเมินผลด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงทั้งความรู้กระบวนการทักษะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นผลงานและ
พฤติกรรมของผู้เรียนบทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
จะประสบความส าเร็จนั้น ครูและผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันไปโดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเสนอแนะ
แนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนและผู้เรียนเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติ
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ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและสร้างผลงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้และเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ดุษฎีโยเหลาและคณะ, 2557: 20-23) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอข้างต้นผู้วิจัยมีข้อค้นพบและแนวความคิดมาใช้เป็นข้อเสนอแนะดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1. ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานควรช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

2. ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานควรมีการสังเกตการเรียนรูแ้ละมีการยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา
ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมของนักเรียนและท้องถิ่น เพื่อคอยช้ีแนะเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน
และชุมชนในท้องถิ่น 

3. ในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอาจมีแบบวัดแบบอื่น ๆเพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคลุมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

4. ในการวิจัยครั้งต่อไปการรายงานผลการวิจัยที่เป็นการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควรใช้สถิติ t-test  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการผลิต
ไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการผลิตไข่เค็มของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อศึกษามูลค่าของไข่เค็มหลังจากได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านควนขัน 
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบประเมินความรู้การผลิตไข่เค็มของนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองหลัง
การเข้าร่วมโครงการ 3) แบบสอบถามการเปรียบเทียบราคาไข่เป็ดสดกับไข่เค็ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย ( ) ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการผลิตไข่เค็มมากข้ึนหลังจากเข้ารว่มโครงการสง่เสรมิการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยได้รับความรู้ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.6 และได้รับความรู้ในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 71.4 2) นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็น
อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 และในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.7     
3) ไข่เป็ดสดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นฟองละ 3 บาทหลังจากได้รับแปรรูปเป็นไข่เค็ม 

 
Abstract 

This research aimed to compare the knowledge of salted egg production before and 
after being promoted to produce salted eggs as a supplementary occupation to increase 
product value. To study the satisfaction of salted egg production of students and parents who 
participated in the project and to study the value of salted eggs after being promoted to 
produce salted eggs as a supplementary career to increase product value. The target group is 
students and parents, grade 5 students, Ban Khuan Khan School, academic year 2018, 2nd 
 
ค าส าคัญ : เพิ่มมูลค่าสินค้า อาชีพเสริม 
 
 
1ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนขัน อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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semester. Research tools 1) assessment of salted egg production knowledge of students, 
parents, students before and after joining the project 2) questionnaire for satisfaction of students 
and parents after joining the project 3) price comparison questionnaire for fresh duck eggs and 
salted eggs. The statistics used in data analysis are frequency distribution, percentage, and 
average ( ).The results showed that 1) students and parents have more knowledge in producing 
salted eggs after participating in the promotion of salted egg production as a supplementary 
career. To increase product value  with knowledge gained at the highest level, accounting for 
28.6 percent and receiving knowledge at a high level of 71.4 percent. 2) students and parents 
are satisfied with the project to promote salted egg production as a supplementary career.      
to increase product value at the highest level Accounted for 64.3 percent and at a high level 
Accounted for 35.7 percent 3) fresh duck eggs are worth 3 baht per bubble after being 
processed into salted eggs. 

Keyword : increase product value, part-time job 

บทน า 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ส่งผลให้ได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ใช้ในปัจจุบัน การพัฒนาประเทศในภาค
เกษตรยังเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ ในประเทศและเป็นฐานใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่สามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับภาคอื่น ๆ ได้ อีกด้วย โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุนในระดับต่าง ๆ ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย 

เกษตรกรรมจึงเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญของภาคใต้มาโดยตลอด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของ
ภาคมีการด ารงชีพที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับภาคการเกษตร  ผลิตผลการเกษตรที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหารส าหรับ
เลี้ยงประชากรภายในภาคและประเทศ ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการจ้างแรงงาน นอกจากน้ันยังเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศ และช่วย
ลดดุลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยไดอ้ีกทางหนึ่งด้วย โดยพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ ได้แก่ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน กาแฟ มะพร้าว เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และข้าว (ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา , 2013)     
ส่วนสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา, 2013)  

จังหวัดสงขลามีเนื้อที่การเกษตรทั้งหมด 2,513,940 ไร่ โดยมีเนื้อที่ส าหรับผลไม้และพืชยืนต้นมากเป็น
อันดับ 1 คือ 1,796,611 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.47 ของเนื้อที่การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือเนื้อที่การเกษตร
ส าหรับที่นา คือ 480,803 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.13 ของเนื้อที่ที่การเกษตรทั้งหมด ส่วนเนื้อที่การเกษตรส าหรับ
เลี้ยงสัตว์มีพื้นที่น้อยที่สุด คือ 3,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่ที่การเกษตรทั้งหมด (ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา, 2013) อ าเภอรัตภูมิ  เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ซึ่งต าบลคูหาใต้ เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอรัตภูมิ ซึ่งชุมชนมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป 

http://www.dld.go.th/
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ปัญหาที่พบเป็นประจ าในการท านาของเกษตรกรต าบลคูหาใต้ คือปัญหาทรัพยากรน้ า ปัญหาด้านศัตรูพชื 
ปัญหาราคาข้าวตกต่ า ปัญหาคุณภาพเมลด็พันธ์ุ  เป็นต้น ซึ่งสะท้อนต่อการด ารงชีพและค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต
ของเกษตรกร ผู้วิจัยจึงเห็นถึงปัญหาในการด าเนินกิจกรรมของการท านาและควรหารายได้เสริมจากการท านาเป็น
ส าคัญเพื่อให้คุณภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น โดยการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ในชุมชน โดยในพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงคือ เป็ด หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ไล่ทุ่ง” เนื่องจากเป็ดสามารถเลี้ยงควบคู่กับ
การท านาและยังช่วยเกษตรกรเก็บกินหอยเชอร์รี่ในไร่นา เพื่อช่วยลดศัตรูต้นข้าวได้อีกด้วย และยังให้ผลผลิตจาก
การเลี้ยงเป็ดคือไข่เป็ด ที่ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมเป็นกอบเป็นก าและยังขายตัวเป็ดเมื่อโตเต็มวัยได้อีกทาง 
ซึ่งสร้างรายได้เสริมไม่น้อยเลย ไข่เป็ดที่ผลิตออกมาได้บางครั้งก็ไม่สามารถขายได้หมดท าให้เกิดการศูนย์เสียมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ (Economic value added) 

ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ของสินค้า โดยน าผลผลิตในชุมชน (ไข่เป็ด)
มาแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น การถนอมอาหารเป็นหนึ่งของขั้นตอนในการยืดอายุจึง
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บ
รักษาอาหารไว้บริโภคได้นาน ๆ การถนอมอาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยไม่ท าให้อาหารนั้นขาดสารอาหาร และ
ยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและยังช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร เช่น ในช่วงเวลาที่เกิดภัย
ธรรมชาติน้ าหลาก ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรได้โดยที่อาหารไม่เน่าเสีย และสามารถพกพาไปที่
ห่างไกล ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารทั้งการแปรรูปและการถนอมอาหารท า
ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารได้หลากหลายชนิดมากขึ้น โดยในการเลือกซื้ออาหาร นอกจากจะพิจารณาจาก
รสชาติ และราคาแล้ว ยังต้องค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยด้วย  

จากแนวคิดการถนอมอาหารสามารถท าให้ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ในการสร้างอาชีพ ท าให้สามารถเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชนได้ การน าสินค้าในท้องถิ่นมาแปรรูปท าไข่เค็ม อันเป็นสินค้าที่ยังคง
คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน และมีกรดอะมิโน ชนิดจ าเป็นครบถ้วน กล่าวได้ว่าไม่สูญเสียคุณค่าทาง
โภชนาการแต่อย่างใด 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เลือกการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมในการผลิตไข่เค็ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไข่เป็ด 
ของต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยได้เลือกพ้ืนท่ีต าบลคูหาใต้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาและเปิด
โอกาสกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่อไป 

 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มของนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนก่อนและหลังได้รับการส่งเสริม
การผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการผลิตไข่เค็มของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าของไข่เค็มหลังจากได้รบัการสง่เสรมิการผลติไข่เค็มเป็นอาชีพเสรมิเพื่อเพิม่          
มูลค่าสินค้า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนขัน อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมจ านวน 14 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินความรู้การผลิตไข่เค็มของ
นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองหลังการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบสอบถามการเปรียบเทียบราคาไข่เป็ดสดกับไข่เค็ม ในการรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศช้ีแจงเกี่ยวกับการท าไข่เค็ม ท าการประเมินความรู้การท าไข่เค็มก่อนลงมือท าจริง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต ท าการประเมินความรู้การท าไข่เค็มหลังจากการท าจริง ครูให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ หลังจากเข้าร่วมโครงการนักเรียนและ
ผู้ปกครองน าความรู้ที่ได้ไปผลิตไข่เค็มเพื่อจ าหน่าย ครูให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามการ
เปรียบเทียบราคาไข่เป็ดสดกับไข่เค็ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า 
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ ( )   
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน 
ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.การเปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการ
ผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที ่1  ผลเปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มก่อนได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

ระดับความรู้เก่ียวกับการท าไข่เค็มก่อนการอบรม จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 0 0 

มาก 0 0 

ปานกลาง 2 14.3 

น้อย 8 57.2 

น้อยที่สุด 4 28.5 

รวม 14 100.0 
 

จากตารางที่ 1 ผลพบว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการผลิตไข่เค็ม
เป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มี
ระดับความรู้น้อยจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 มีระดับความรู้น้อยที่สุดจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
และมีระดับความรู้ปานกลางจ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.3  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มหลังได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
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ระดับความรู้เก่ียวกับการท าไข่เค็มก่อน จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 4 28.6 

มาก 10 71.4 

ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 

รวม 14 100.0 
 

จากตารางที่ 2 ผลพบว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็น
อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มี
ความรู้ระดับมาก จ านวน 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 71.4 และมีความรู้ระดับมากที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 
ตามล าดับ 
  

2.การศึกษาความพึงพอใจต่อการผลิตไข่เค็มของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 9 64.3 

มาก 5 35.7 

ปานกลาง            0 0 

น้อย 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 

รวม 14 100.0 
 
จากตารางที่ 3 ผลพบว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการผลิตไข่เค็ม

เป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่
ตอบแบบสอบถามว่าความพอใจต่อการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ระดับมากที่สุด          
จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 ระดับมากจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7  
 
3.การศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าของไข่เค็มหลังจากได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 
  

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าของไข่เค็มหลังจากได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพ
เสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
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จ านวนไข่เป็ด (ฟอง) ราคาไข่เป็ดสด (ฟอง) ราคาไข่เค็ม (ฟอง) ราคาส่วนต่าง 
1-10 3 5.8 2.8 
11-20 2.5 5.5 3 
21-100 2 5.3 3.3 

เฉลี่ย ( ) 2.5 5.5 3 
 

จากตารางที่ 4 ผลพบว่าไข่เค็มสดจ านวน 100 ฟอง ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.5 บาท เมื่อน ามาแปรรูปเป็นไข่
เค็มผลปรากฏว่าราคาของไข่เค็มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยฟองละ 5.5 บาท ราคาส่วนต่างระหว่างไข่เป็ดสดกับไข่เค็ม
ต่างกันอยู่ท่ีเฉลี่ยฟองละ 3 บาท 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน ต าบล
คูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

1.นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการผลิตไข่เค็มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยได้รับความรู้ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.6 และได้รับ
ความรู้ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 71.4 

2.นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพ
เสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 และในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.7 

3.ไข่เป็ดสดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นฟองละ 3 บาทหลังจากได้รับแปรรูปเป็นไข่เค็ม 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการผลิตไข่เค็มของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนก่อนและหลังได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า พบว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการผู้ เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.3 มีความรู้ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 57.2 และมีความรู้ในระดับ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 หลังจากการได้รับการส่งเสริมตามโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมีความรู้ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.4 การท าไข่เค็ม มี 2 วิธี คือ  
ไข่เค็มดอง เป็นไข่เค็มที่ได้จากการน าไข่เป็ดสดมาแช่ในสารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20-25 เป็น
เวลานาน 15-20 วัน จะสามารถน ามาบริโภคได้  ไข่เค็มพอก เป็นวิธีการดั้งเดิมของชาวจีน และปฏิบัติต่อกันมา
จนถึงทุกวันน้ี โดยใช้ดินเหนียวผสมกับน้ าเกลือเข้มข้นร้อยละ 25-30 จนดินนิ่มสามารถปั้นเป็นก้อนได้จึงน ามาพอก
ไข่ไว้เป็นเวลานาน 10-15 วัน (ชมพู่ ยิ้มโต, 2543) 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการผลิตไข่เค็มของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 และในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.7 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าของไข่เค็มหลังจากได้รับการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า พบว่า ไข่เค็มสดจ านวน 100 ฟอง ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.5 บาท เมื่อน ามาแปรรูปเป็นไข่เค็มผล
ปรากฏว่าราคาของไข่เค็มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยฟองละ 5.5 บาท ราคาส่วนต่างระหว่างไข่เป็ดสดกับไข่เค็มต่างกันอยู่
ที่เฉลี่ยฟองละ 3 บาท ไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้ากการถนอมอาหารโดยใช้เกลือ เพื่อให้ไข่เก็บไว้ได้นานขึ้น และยัง
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ด้วย มีทั้งไข่เป็ดเค็ม ไข่ไก่เค็ม และไข่นกกระทาเค็ม ไข่เค็มเป็นอาหารที่คนไทยนิยม
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รับประทานกันมาก เนื่องจากมีวิธีการท าง่าย น ามารับประทานง่าย ใช้ประกอบอาหารอื่นได้มาก เช่น ท าอาหาร
คาว ท าไส้ขนมเปี๊ยะ ไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ใช้ตกแต่งอาหารบางอย่าง (ชมพู่ ยิ้มโต, 2543) 
 

             ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ในการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ามีปัญหา

ในเรื่องการวางจ าหน่าย เนื่องจากหากผลิตไข่เค็มออกมาในปริมาณมากเกินไปจะไม่มีตลาดรองรับผลผลิตในการ
น าไปจ าหน่ายอีกท้ังราคาไข่เค็มจะถูกลงหากมีผลผลิตเป็นจ านวนมาก หน่วยงานในระดับท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วน
ช่วยในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นของดีประจ าต าบล 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน     
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้สื่อทศนิยมที่สัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนวัดท่าช้าง              
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  16 คน กลุ่ม
ตั วอย่ าง  เป็ นนั ก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปี ที่  5 โรงเรี ยนวัดท่ า ช้ าง อ า เภอบางกล่ า  จั งห วัด สงขลา  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ห้อง 1 จ านวน 8 คน 
และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  2) สื่อทศนิยม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวก
และการลบทศนิยม จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 5) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้และการ
น าเสนอสื่อทศนิยม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t–test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อทศนิยม เรื่องการบวกและการลบทศนิยมสูงกว่าก่อนการใช้สื่อทศนิยม โดย
มีระดับนัยส าคัญ 0.05  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้และ
น าเสนอสื่อทศนิยมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , สื่อทศนิยม , แบบประเมินความพึงพอใจ , ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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Abstract 
 The purpose of this reseach was to compare learning achievement and satisfaction with 
mathematics iearning. Re:Addition and subtraction of decimals. Byusing decimal media that is 
related to Wat Tha Chang school community. The target population is students of Grade 5,          
Wat Tha Chang school, Bang klam Distriot , Songkhla Province, the second semester of the 
academic year 2561 1 room, including 8 students and parents of 16 students. Sample was a 
grade 5 students of Wat Tha Chang school, Bang klam Distriot , Songkhla Province, 2nd 
semester, academic year 2018 the researcher seleted 8 sample-specific groups, 8 students and 8 
parets of students. The reseaeche intruments consisted of 1. Questionnaire on understanding of 
mathematics content and use in daily life 2. Decimal media 3. Learning plan Re : Addition and 
sudtracyion of decimals 4. The test of learming achievement before and after school is a 
multiple choice, select 4 choiees,20 numbers, 5. Satisfaction assessment form after use and 
decimel media presentation the statistics used are meen , standard deviation , t-test. The results 
of the research are as follow 1. The learning achievement of students after using decimal media 
Due to the addition and subtraction of decimals higher than before using decimal media with a 
significant level of 0.05 2. Results of the satisfaetion assessmemt of students and parents in the 
sample group After using and presenting the decimal media, found that satisfied at a moderate 
level. 
Keywords : Learning achievement, decimal media, satisfaction assessment, community relations 

 

บทน า 
วิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากส าหรับการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ  และบทบาทที่ส าคัญ

ของวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะสามารถน าไปสู่การสร้างให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบมีแบบแผน    
มีความรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์สามารถช่วยในการคาดคะเนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสที่
จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากหรือน้อย ช่วยแก้ปัญหาตลอดจนการตัดสินใจ และน าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี และศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ  อีกมากมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก
ที่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับน าไปใช้ ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่า
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสารการสืบเสาะเลือกสรรสารสนเทศ 
การตั้งข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554)  
 สิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คือ รูปแบบท่ีใช้ในการสอน สื่อการสอน และเทคนิค 
ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนวิชาการอื่น ๆ แต่การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การศึกษาของไทยพบกับกับปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
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วิชาคณิตศาสตร์ ในระยะเวลา 30 ปี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถสอบผ่านการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับชาติ ได้ถึงร้อยละ 50 (รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ , 2553) 

การแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อวัสดุเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ซึ่งในการสอนเรื่องทศนิยม โดยทั่วไปครูผู้สอน
มักสอนโดยการวาดภาพบนกระดาน ซึ่งการให้ผู้เรียนวาดภาพแต่ละภาพรวมถึงการอธิบายส่วนต่าง ๆ ได้ ต้องใช้
เวลามากพอสมควร แต่หากน าสื่อใช้ในการสอนจะช่วยประหยัดเวลา โดยเวลาที่เหลือผูส้อนสามารถบรรยายความรู้
เพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ได้เพิ่มขึ้น   
 อนึ่ง ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน หากสามารถบูรณาการให้นักเรียนสามารถน าความรู้จากห้องเรียน
มาใช้ในชุมชนได้ หรือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย กล่าวคือ สถานศึกษาได้พลังจากชุมชนเพื่อช่วยในการจัดการศึ กษา  
ชุมชนได้การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
จึงส าคัญยิ่ง เพราะนอกจากช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ยังช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหวหรือ 
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับท้ังสองฝ่าย รวมทั้งช่วยลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันด้วย  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดนวัตกรรมสื่อทศนิยมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการบวกและ 
การลบทศนิยม เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งสื่อทศนิยมสามารถสร้างเองได้ง่าย ประหยัดงบประมาณ 
เหมาะส าหรับใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนทุกพื้นที่ และสามารถใช้ได้ทั้งการบวกและการลบ ผู้สอนสามารถ
ประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการบวก ลบ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของเนื้อหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์จากการท าแบบสอบถามความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน
และผู้ปกครอง และได้ศึกษาความพึงพอใจเรื่องการบวกและการลบทศนิยม โดยใช้สื่อทศนิยมที่สัมพันธ์กับชุมชน คือ 
ความพึงพอใจหลังการใช้และการน าเสนอสื่อทศนิยม ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยนอกจากเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนในการ
ด ารงชีวิตในสังคม สามารถบวกลบเลขในการจับจ่ายซื้อของ การทอนเงิน ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ของผู้สอนด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมโดยใช้              

สื่อทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมโดยใช้                 

สื่อทศนิยม ของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า 

จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 16 คน           



 

 
 

 

 
510 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ห้อง 1 จ านวน 8 คน 
และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 8 คน 

เคร่ืองมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  แบบสอบถามความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2. สื่อทศนิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยนักเรียนใช้สื่อ 

ในการเรียน ซึ่งสื่อทศนิยมจะใช้แสดงการบวกและการลบทศนิยม       

ตัวอย่างสื่อทศนิยมแสดงได้ดังรูป 
ทศนิยม   ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง เช่น 0.5    ทศนิยมสองต าแหน่ง เช่น 0.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1 ความหมายของทศนิยม 

การบวกทศนิยม  เช่น  0.1 + 0.1 = 0.2 
 
 
 
 
 
 
การลบทศนิยม  เช่น 0.7 – 0.2 = 0.5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 การลบทศนิยม 

 

ภาพที่ 2 การบวกทศนิยม 
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3.  แผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง            
รวม 5 ช่ัวโมง 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1    เรื่องทบทวนทศนิยมหนึ่งต าแหน่งและทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้สื่อ 
      ทศนิยม 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2    เรื่องการบวกทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดยใช้สื่อทศนิยม 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3-4 เรื่องการลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหนง่ โดยใช้สื่อทศนิยม 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5    เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก และการลบทศนิยม 
4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบทศนิยม  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5    

เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ตามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.88  

5.  แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้และการน าเสนอสื่อทศนิยม  ส าหรับการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มีจ านวน 10 ข้อ  
 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยให้นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนท าแบบสอบถามความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กบั 

การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจยั คณะครู โรงเรียนวัดท่าช้าง ร่วมกนัวิเคราะห์
เนื้อหาท่ีเข้าใจหรือน าไปใช้ได้น้อยที่สุด  

2.  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรยีน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นและบันทึกผลเพื่อค านวณหาค่าทางสถิตติ่อไป 

3.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม 
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 5 ช่ัวโมง 

4.  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้สื่อการสอนทศนิยมเป็นรายบุคคล เรื่อง      
การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกผล 
เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติต่อไป 

5.  ผู้วิจัยให้นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้สื่อและน าเสนอ
การใช้สื่อทศนิยมของนักเรียน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
และบันทึกผลเพื่อน าไปแปลผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) 
2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

  2.1  ค่าเฉลี่ย 
  2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.3  ค่า t–test 
 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความรูค้วามเข้าใจของนักเรียน ก่อนและหลัง              

  การใช้สื่อทศนิยม เรื่องการบวกและการลบทศนิยม 
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การทดสอบ n  S.D. t 
ก่อนการใช้สื่อทศนิยม 8 7.38 2.134 

26.69 
หลังการใช้สื่อทศนิยม 8 15.25 2.493 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง ผลการวเิคราะห์คะแนนสอบวัดความรู้ความเข้าใจตามรายจุดประสงค์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนหลังการใช้สื่อทศนิยมทศนิยม เรื่องการบวกและการลบทศนิยม สูงกว่าก่อนการใช้สื่อ
ทศนิยม ที่ระดับนยัส าคญั 0.05 

ตารางที่ 2 การแปลผลแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้และการน าเสนอสื่อทศนิยม 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

สรุประดับความพึงพอใจ ( จ านวนคน ) 
5 4 3 2 1 

1 อธิบายเนื้อหาจากสื่อเข้าใจง่าย 2 7 7 0 0 
2 สื่อและเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรยีน 1 9 5 1 0 
3 การจัดล าดับในการน าเสนอสื่อการสอน 1 5 10 0 0 
4 การน าเสนอน่าสนใจ 1 5 10 0 0 
5 ความสะดวกในการใช้สื่อ 1 5 8 2 0 
6 ลักษณะ ขนาด สีของสื่อชัดเจนเหมาะสมกับระดับ

ของผู้เรียน 
2 6 7 1 0 

7 สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 0 6 9 1 0 
8 สื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ 0 7 8 1 0 
9 เนื้อหาความรูจ้ากสื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษา 
0 6 9 1 0 

10 ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเปน็อย่างไร 0 6 9 1 0 
 ความถี่สะสม ( จ านวนผู้ตอบ/จ านวนข้อ ) 0.8 6.2 8.2 0.8 0 

คะแนนที่ได้ ( ความถี่สะสม ค่าคะแนน ) 4 24.8 24.6 1.6 0 
คะแนนรวม ( รวมคะแนนที่ได้ ) 55 
คะแนนเฉลี่ย ( คะแนนรวม/จ านวนผู้ตอบ ) 3.44 

 จากตาราง  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองหลังการน าเสนอสื่อในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย  3.44 คะแนน ซึ่ งเป็นคะแนนเฉลี่ยระหว่าง                   
2.51 – 3.50 สรุปได้ว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อทศนิยม  ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง          

การบวกและการลบทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้และการน าเสนอสื่อทศนิยม อยู่ในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการท าแบบสอบถามความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับการน าไปใ ช้ในชีวิตประจ าวัน         
จากนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้วิจัยและคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา พบว่าเนื้อหาท่ีเข้าใจหรือน าไปใช้ได้น้อยท่ีสุด 
คือ เรื่องทศนิยม การบวก การลบ การคูณทศนิยม ผู้วิจัยจึงสร้างสื่อทศนิยมที่สามารถสัมพันธ์กับชุมชนขึ้น  
โดยทั่วไป ผู้สอนมักจะสอนโดยการวาดภาพบนกระดานซึ่งกว่าจะวาดแต่ละภาพ การอธิบายอาจใช้เวลามาก แต่ถ้า
ใช้สื่อทศนิยมได้จะช่วยประหยัดเวลาได้ เวลาที่เหลือจากคาบสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนสามารถบรรยายให้ความรู้
เพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ได้เพิ่มขึ้นอีก (เสถียร การคนซื่อ, 2552)  

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ
ลบทศนิยมโดยใช้สื่อทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อทศนิยม ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกและการลบทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้เพราะการน าสื่อทศนิยมเข้ามาช่วย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้  นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถอธิบายวิธีการพร้อมทั้งหาผลบวกและผลลบของทศนิยมได้ ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้นพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างชัดเจน มองเห็นเป็นรูปธรรม ได้ท างานและเรียนเป็นกลุ่ม เกิดความสนุกสนานท่ีได้ลงมือปฏิบัติ 
(สุภา พิลาหา, 2555) 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
ทศนิยมโดยใช้สื่อทศนิยม ของนักเรียนและผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้
และการน าเสนอสื่อทศนิยม อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เป็นเพราะหลังจากการใช้สื่อทศนิยม ได้มีการน าเสนอการใช้
สื่อให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีการอภิปรายร่วมกัน หลังจากการอภิปรายและท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของการใช้สื่อ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนที่ใช้สื่อทศนิยมกับการสอนแบบปกติว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใด 

สูงกว่ากัน เพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนต่อไป 
 2. นักเรียนควรมีสื่อทศนิยมทุกคนหรือเป็นกลุ่ม เพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ 
อย่างทั่วถึง 
          3. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อทศนิยมที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคงทนใน 
การเรียนรู้ เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
          4. ควรจัดให้มีการน าเสนอการใช้สื่ออย่างสม่ าเสมอและมีการอภิปรายปัญหาการเรียนการสอนระหว่างครู  
นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเห็นปัญหาการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งในห้องเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ หลังใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 
ช่ัวโมง 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง วันสารทเดือนสิบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสารทเดือนสิบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและ
หลังใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นแบบทดสอบเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยคะแนนก่อนเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เฉลี่ย ( ) คือ 3.30 คะแนน และคะแนนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

เฉลี่ย ( ) 7.56 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังจัดการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  นี้ท าให้นักเรียน

มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, หนังสืออิเล็กทรอนิกส,์ วันสารทเดือนสิบ 
 

Abstract 
 The objective of this research article is for the development learning achievement on 
Wan sarth deun sib Of Prathom Suksa 1 students at Wat Hurae School, Hat Yai District, Songkhla 
Province. by using electronic books (e-book) aims to compare the learning achievement on the 
Wan sarth deun sib Afthe using the electronic book (e-book).To have the tools used in research 
consisted of 1) Learning group management plan Learn social studies, religion and culture about  
 
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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the Wan sarth deun sib Grade 1 10 hours. 2) Eectronic books (e-book), subject, Wan sarth deun 
sib and 3) learning achievement test, learning strand, social,relgion and culture on the Wan sarth 
deun sib is attest used to measure achievement in the subject of the Wan sarth deun sib Of 
students in grade 1 for testing students before and after using electronic books (e-book) will use 
the test to choose 10 answers, 3 items,1 issue. 

The research found that After teaching and learning using e-books Achievement After 
studying higher than before learning with statistical significance at .05 level With an average 
score before studying with an electronic book (e-book)  ( ) is 3.30 points And the average score 
after studying with e-book ( ) is 7.56 points, indicating that After learning to teach with 
electronic books (e-book), this makes students have higher learning development. 

Keywords : learning achievement, e-book, The Wan sarth deun sib 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต และแทรกซึมอยู่ในทุกตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ การ
พัฒนาและคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตที่ดียิ่งข้ึนในความรู้สึกและ
คิดว่า เป็นสิ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
การสื่อสารและการศึกษา เป็นต้น ท าให้การพัฒนา ด้านการศึกษากลายเป็นสิ่งจ าเป็นต้ องพัฒนา รวบถึงการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ที่นับวันก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ก็
ออกแบบให้มีการน าเทคโนโลยีเข้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ซึ้งครูผู้สอนทุกคนต้องมีพื้น
ฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับสังคมยุคใหม่ที่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วยในการศึกษา จึงท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีความส าคัญควบคู่ไป
กับการเรียนการสอน เพื่อท าให้การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจใน
การเรียนรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดมโนภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 การน าเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ สามารถเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน ท าให้เกิดความสนใจ และเกิดจินตนาการในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น และหนึ่งในสื่อการสอน
ที่สนใจ ณ ขณะนี้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ้งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างมีประสทิธิผล เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อท่ีสามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้คือ ครู
สามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในการชักจูงผู้เรียนให้สนใจด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
ซึ้งท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 ในฐานะผู้วิจัยเป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้
สังเกตเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจด้านการเรียนรู้ ไม่มีสมาธิในการเรียน และสนใจสิ่งรอบตัวมากกว่าการ
เรียน จึงท าให้ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่ า ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้สอน มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่จ าเจไม่มีความหลากหลายของสื่อหรือยังดึงความสนใจให้นักเรียนสนใจในการเรียน
ไม่ได้ดีนัก ผู้วิจัยจึงเร่งเห็นความส าคัญของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
(e-book) เรื่องวันสารทเดือนสิบ ท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีสามารถช่วย
ให้ครูสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายต่อการการศึกษา เนื่องจากศึกษาได้ทุกที่ที่มีการ
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งผลให้เกิดการสนใจที่จะเรียนรู้ของนักเรียนสื่อลักษณะนี้สามารถน าไปใช้ เพราะหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถแสดงภาพ แสง เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ก่อนและหลังเรียนด้ว ยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้การวิจัยบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด โดยผู้วิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. การก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
6. วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 27 คน 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัน
สารทเดือนสิบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 1.3 ก าหนดหัวเรื่อง “เรื่อง วันสารทเดือนสิบ” หน่วยการเรียนรู้ย่อยเวลาเรียน 
 1.4 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่รา้งขึ้น ให้ครูพี่เลี้ยงพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและให้
ข้อเสนอแนะ 
 1.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง ได้แก่ ปรับปรุงล าดับการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนในขั้นสรุปและได้แผนการจัดการเรยีนรู้ที่สมบูรณ์ จ านวน 1 แผน 
 2. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-book) ผู้วจิัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

2.2 ศึกษาสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรยีนรู้ช่วงช้ันตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากหลักสูตรสถานศึกษา 
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2.3 ก าหนดนิยามของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์(e-book)  
2.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

สื่อและแหล่งเรยีนรู ้
2.5 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง วันสารทเดือนสิบ 
2.6 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์กับ
กระบวนการเรียนรู้ ภาษาท่ีใช้ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

2.7 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยไดด้ าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสารทเดือนสิบ จาก
หลักสตูรท้องถิ่นของสถานศึกษา 
 3.2 ศึกษาวิเคราะห์จดุประสงค์ในหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมใหส้อดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบมี                      
3 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ  
 3.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหาจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา และจุดประสงค์โดยการหาค่า IOC ซึ่งการให้ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ 
ดังนี ้
 
  + 1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจดุประสงค ์
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
    -1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไมไ่ด้วดัตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค ์
 3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แลว้คัดเลือกข้อสอบที่มคี่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 10 ข้อ แล้วน ามาพิมพ์เป็นแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างจ านวน 27 คน 
ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น 
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จ านวน 1 เล่ม โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู ้1 
แผน แผนการจัดการเรยีนรูล้ะ 2 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ต่อ 2 สัปดาห ์
 3. หลังใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครบตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ กับกลุม่ตัวอย่างอกีครั้งหนึ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
1. สถิติพื้นฐาน 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1.  สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           1.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) (กาญจนา วัฒายุ, 2550 : 106) โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวณ 
คือ  
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x
x

n


  

                              เมื่อ    x       แทน      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                                  x       แทน      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                                      n       แทน      จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กาญจนา วัฒายุ, 2550 : 107)  โดย
มีสูตรที่ใช้ในการค านวณ  คือ 

       
 

 

22N x x
S.D.

N N 1






   

                 เมื่อ      S.D.        แทน    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                          

2
x     แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

                           x        แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                             N         แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2.   สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (กาญจนา วัฒายุ, 2550: 187-188)   โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวณ  คือ 

R
IOC

N


  

  เมื่อ   IOC     หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
                              R      แทน        ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

                              N          แทน        จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที       
( T-test) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test for dependent sample ดังตาราง 1 
 

            ตารางที่ 1  ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนที่ไดร้ับการจัดการ
เรียนรูด้้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
ปรากฏผลดังนี ้
 
 
 



 

 
 

 

 
521 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
             จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อน าไปเปรียบเทียบความแตกต่าง
ทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนทดสอบเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
(e-book) เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ได้คะแนนสูงขึ้นจริง 

สรุปผลการวิจัยและอภิปลายผล 

 สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ โดย

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อภิปรายผล  

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง วันสารทเดือนสิบ 
ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ปี การศึกษา 2561  โรงเรียนวัดหูแร่  อ าเภอหาดใหญ่  จั งหวัดสงขลา                          
จากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสม หาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ดังนั้นจึงสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสม์ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วันสารทเดือนสิบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงให้เห็น ว่าการใช้สื่อด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจดีขึ้น จึงส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน อันเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวันสารทเดือนสิบ เป็นสื่อท่ีมคีวามแปลกใหม ่ มีเนื้อหาที่เหมาะส าหรับนักเรียน แตกต่างจาก
การเรยีนการสอนในหนังสือปกติ จึงท าให้เกิดแรงกระตุ้นจูงใจในการเรียนรู้อย่างเตม็ที่ ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน ์ 
ด้วงอินทร์ (2556 : บทคัดย่อ) ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ร่วมกับโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ สุวัฒน์ มะเดช (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Global ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ เรื่อง Global สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย  (X ) 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
t 

ก่อนเรียน   หลัง เรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

27 3.30 7.56 1.14 0.97 17.17 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรน าการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สอนทุกสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินการ ทั้งนี้

เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2. ส าหรับผู้สอนที่ประสงค์จะจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และระดับช้ันที่เหมาะสม คือ ควรเป็นเนื้อหาสาระที่ยากที่จะเข้าใจ หรือยากในการให้เห็นของจริง หรือมี
ข้อจ ากัดที่การจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรยีนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความมี

เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาอื่น ๆ ของสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ผู้สอนแต่ละสถานศึกษาหากมีผู้ใดสนใจจะน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ในการท าวิจัยของท่านได้แต่
ควรค านึงการใช้งานของนักเรียน และความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียน 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการน าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มา  

ผสมผสานกัน ทั้งที่เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนมากที่สุด และเป็นแนวทางใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  
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 บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านประกอบ  
โดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการสอนการจักสานตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีต่อสมาธิในการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบสมาธิในการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนโดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนแบบการจักสานตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ แบบวัดสมาธิ ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 
2 ช่ัวโมง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการทดสอบที แบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยสมาธิก่อนเรียนเท่ากับ 4.70 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 คะแนน ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.32 คะแนน (2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมีสมาธิก่อนและหลังการสอนโดยวิธีการจักสาน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังการสอนโดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนการมีสมาธิสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการจักสานตามภูมิปญัญาท้องถิ่น สมาธิทางการเรียน 
 

Abstract 
 The objective Development of student concentration on learning of primary school 
students (grade 5) Ban prakob School using the wickerwork based on local wisdom method of 
this study is to study results of using the wickerwork based on local wisdom method with the 
concentration on learning of primary school students (grade 5) and for compare concentration 
on learning of primary school students (grade 5) by using the wickerwork based on local wisdom 
method before study while studying and after study 
 Using the case study of one group pretest-posttest design research tools namely, lesson 
plan using the wickerwork based on local wisdom method and Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) proceed in the second semester, academic year 2018. Conducted the 
experiment for 2 hours. analysis of data are descriptive statistics and T-Test. 
 

ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านประกอบ  
อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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 The research results show (1) primary school students (grade 5) with an average score of 
concentration before studying was 4.70, standard deviation was 0.48, with an average score of 
concentration after studying was 4.90, standard deviation was 0.32 (2) the comparing score of 
concentration of learning before and after studying by using the wickerwork based on local 
wisdom method of primary school students (grade 5) the average score to show is posttest was 
higher than pretest with no statistical significant at the .05 level. 
 

Keyword : The wickerwork based on local wisdom method activities, concentration on learning. 
 

บทน า 
ปัจจุบันเด็กไทยของเรามีปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือ

ปัญหาเด็กไม่ค่อยมีสมาธิ ซึ่งพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง ในระดับอาการที่ส าคัญคือ เด็กจะสนใจอะไรได้ไม่นาน
พูดมาก อยู่ไม่นิ่ง น่ังไม่ติดที่ ท างานไม่ส าเร็จ มีการรับรู้และเรียนรู้ได้น้อยกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนและมักจะก่อกวน
ความสงบสุขของช้ันเรียน ในทางจิตวิทยาเด็กท่ีมีปัญหาด้านสมาธิมักจะเกิดการขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งพบในเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่ขาดการอบรมด้านระเบียบวินัยที่เหมาะสมหรือถูกปล่อยตามใจมากเกินไปหรือมีความกดดัน
และมีความเครียดสูงท าให้เด็กต้องถ่ายทอดความตึงเครียดของอารมณ์ออกมาเป็นการเคลื่อนไหว 
 จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนบ้านประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่าในช่ัวโมงเรียนนักเรียนมี
พฤติกรรมขาดสมาธิในการเรยีน นักเรียนจะวอกแวก ไม่สนใจสิ่งที่ครูก าลังสอนพูดคุยในระหว่างท างาน เล่นในเวลา
เรียน มักจะท าอะไรได้ไม่นาน ขาดความกระตือรือร้นด้านการเรียนและการท างานจะท าแบบไม่เรียบร้อย ความ
พยายามในการท างานมีน้อย ท าให้ไม่มีความระมัดระวังในการท างาน ถึงแม้สมาธิขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียนแต่
ละชั้นแต่เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนควรได้รับการปลกุฝังและพัฒนาควบคู่กับกระบวนการสอนพฤติกรรมการขาด
สมาธิของนักเรียนเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้อย่างมาก เมื่อนักเรียนไม่สามารถจดจ่อกับบทเรียนได้ก็จะ
ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับบริบทการเรียนการสอน พบว่ามีสิ่งเร้าภายนอก
รบกวนสมาธิเด็กนักเรียน ได้แก่ แสง เสียง และสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน สิ่งรบกวนภายในที่เป็นองค์ประกอบ
ภายในตนเอง เช่น ความหิว ความอ่อนเพลีย การขาดแรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวล ซึ่งรบกวนจิตใจและ
ส่งผลต่อสมาธิ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสมาธิของนักเรียนโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาสิ่งเร้าภายในและปรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
 ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นสร้างสมาธิในการเรียนผู้วิจัยได้ประยุกต์กิจกรรมการจักสาน
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดสมาธิ เพราะผู้เรียนจะต้อง
วางแผนออกแบบเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ควรเริ่มท างานกระบวนการคิดวางแผน และปฏิบัติตามแผนนี้ จะท าให้
ผู้เรียน เรียนรู้จดจ่อกับงาน เป็นการขยายช่วงเวลาความสนใจต่องานมากขึ้น ท าให้เกิดสมาธิในการเรียน 
นอกจากนี้ สุภาวดี หาญเมธี (2546:54อ้างใน สการินทร์ บุตรโพธ์ 2566) กล่าวว่า ศิลปะมีประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาอารมณ์สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและส่งเสริม สร้างทักษะทาง
สังคมอีกด้วย 

วันชัย ใชยสิทธิ์ (2549:60) กล่าวว่า เด็กที่มีสมาธิไม่ดี และพฤติกรรมไม่อยู่เป็นสุข เกิดจากหลายสาเหตุ
จึงจ าเป็นที่แพทย์ ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง จะต้องท าความเข้าใจเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและเป็นแนวทางใน
การด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องต่อไป ในทางตรงข้ามถ้าเด็กที่มีอาการดังกล่าวแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้มีผลการเรียนต่ ากว่าความสามารถทางเชาว์ปัญญา เด็กจะมีภาพพจณ์ต่อตนเองไม่ดี
ไม่ชอบเพื่อนครูไม่รักไม่สนใจและเด็กอาจจะถูกลงโทษจากครูอยู่เสมอเนื่องจากเรียนไม่ดมีีพฤติกรรมซุกซนมากและ
ไม่เช่ือฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจเข้าใจว่าเด็กขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กไม่รักดีจากการศึกษาพบว่าอาการขาด
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สมาธิหรือพฤติกรรมอยู่ไม่สุขเป็นต้นเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งของเด็กหนีโรงเรียนไปมั่วสุมยาเสพติดและมี
พฤติกรรมก้าวร้าวเกเรและต่อต้านสังคมเมื่อโตขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรียนบ้านประกอบ โดยการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผลจากการวิจัยจะช่วยให้
เด็กนักเรียนประถมศึกษาเกิดการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านการเรียนทักษะชีวิตเป็นผลให้เด็กเกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป 
  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการสอนการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อสมาธิในการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5   
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการมีสมาธิก่อนและหลังการสอนโดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านประกอบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาศึกษาเขต 3 จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซึ่งมีนักเรียน 22 คน โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้ตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน 
 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) เครื่องมือส าหรับทดลอง และ (2) เครื่องมือส าหรับ
วัดค่าตัวแปรตาม เครื่องมือที่ใช้ท าการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรตาม ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิ ซึ่งมีรายละเอียดในการสร้างและ
พัฒนาดังต่อไปนี ้ 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ท าการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ท าการทดลองประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ออกแบบรูปร่างก่อนจะน ามาท าเป็นช้ินงาน เพื่อเป็นแนวทางจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิของผู้เรียน มีระยะเวลาใน
การสอน 2 ช่ังโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการสอนแบบกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังน้ี 

1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
1.2  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาผู้เรียน มีระยะเวลาในการสอน 2 ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม
การจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตามล าดับดังนี้ 

1.1.1 เลือกวิธีการสอนแบบกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการ
สอนที่ให้ผู้เรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดสมาธิมาใช้ในการทดลอง 

1.1.2 ศึกษาการสอนกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น พรอ้มเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง“จักสาน” ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

1.3  น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น
ให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ผลการตรวจสอบคุณภาพพบว่า แผนการสอนที่สร้างขึ้นมี
ความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้วัดค่าตัวแปรตาม 
   ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรตาม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์

พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีสมาธิจากงานวิจัยของ วันวิสาข์ กาญจนศรีกุล กุสุมา แมลงทับ และ สการินทร์ 
บุตรโพธ์ พบว่า มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีสมาธิที่ตรงกัน ได้แก่ นักเรียนมีความตั้งใจฟัง มีช่วงความสนใจนาน 
มีความพยายามปฏิบัติตามค าสั่งได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สีหน้าสงบเยือกเย็น ท างานได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
ตั้งใจท างาน รู้จักแก้ปัญหา ผลงานมีคุณภาพ ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิ ท่ีผู้วิจัยน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน เช่น การตั้งใจฟัง การมีช่วงความสนใจนาน การตั้งใจท างาน การ
ปฏิบัติตามค าสั่งได้ดี การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีสีหน้าสงบเยือกเย็น การท างานได้คล่องแคล่วรวดเร็ว มี
ความพยายามรู้จักแก้ปัญหา มีความระมัดระวัง ความประณีต เรียบร้อย ผลงานมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดพฤติกรรมของนักเรียนโดยประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ 
ระดับน้อยท่ีสุด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้จ าแนกการด าเนินงานเป็น 3 ช่วงคือ 1) ขั้นก่อนการทดลอง 2) 
ขั้นระหว่างการทดลอง 3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 
 1.ขั้นก่อนการทดลอง 
   1.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อขอใช้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 1 
ห้อง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
   1.2 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของคุณครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อวิเคราะห์
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนาการสอนของครูผู้สอนและน ามา
พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
   1.3 ผู้วิจัยได้เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบจัดกิจกรรม และแบบประเมินพฤติกรรมการมีสมาธิในการเรียน 
 2. ขั้นระหว่างการทดลอง  
    2.1 วัดผลก่อนเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากครูประจ าช้ันนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการประเมิน
พฤติกรรมการมีสมาธิ 
    2.2 ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
    2.3 วัดผลหลังเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากคุณครูประจ าช้ันท่านเดิมซึ่งผู้วิจัยจะมีแบบประเมิน
พฤติกรรมการมีสมาธิให้ครูประจ าชั้นประเมิน 
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลแบบประเมิน
พฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะขอความอนุเคราะห์จากครูประจ าช้ันท่านเดิมติดตาม
พฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลสถิติที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
ดังนี ้
           1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
           2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงสรุป ได้แก่ การทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน 
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ผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาการพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านประกอบ  
โดยวิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นดังนี ้

 
ตอนที1่ ค่าสถิติเชิงบรรยายระดับการมีสมาธิของนักเรียน 

           การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายคะแนนการมีสมาธิของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
จ านวน (n) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับการประเมิน คือ ระดับคะแนน
ที่ 1.00-1.50 น้อยที่สุด 1.51-2.50 น้อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก 4.51-5.00 มากที่สุด 
  

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการมีสมาธิก่อนเรยีนและหลังการสอนจักสานตามภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

                          ก่อน                                            หลัง 

   X            SD          ความหมาย           X               SD          ความหมาย 

1.ตั้งใจฟัง 5.00 .00 ดีมาก 5.00 .00 ดีมาก 

2.มีความสนใจนาน 5.00 .00 ดีมาก 5.00 .00 ดีมาก 

3.ตั้งใจท างาน 4.90 .32 ดีมาก 5.00 .00 ดีมาก 

4.ปฏิบัติตามค าสั่งได้ด ี 5.00 .00 ดีมาก 5.00 .00 ดีมาก 

5.มีความคิดรีเริม่ 4.50 .53 ด ี 4.90 .32 ดีมาก 

6.มีสีหน้าสงบเยือกเย็น 4.80 .42 ดีมาก 4.90 .32 ดีมาก 

7.ท างานได้คล่องแคล่ว 4.50 .53 ด ี 4.70 .49 ดีมาก 

8.มีความพยายาม 4.50 .53 ด ี 4.70 .49 ดีมาก 

9.รู้จักแก้ปัญหา 4.50 .52 ดีมาก 4.70 .49 ดีมาก 

10.มีความระมัดระวัง 4.60 .70 ด ี 4.40 .52 ด ี

11.มีความประณีต 4.40 .70 ด ี 4.20 .43 ด ี

12.ผลงานมีคณุภาพ 3.80 .42 ด ี 3.90 .57 ด ี

รวม 5.55 4.67 ดมีาก 56.4 3.63 ดีมาก 
  
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการมีสมาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยส่วนใหญ่
อยู่ในขั้นดีมาก ซึ่งจะมีคะแนนความตั้งใจฟัง การมีความสนใจนาน ตั้งใจท างาน การปฏิบัติตามค าสั่ง การมี
ความคิดริเริ่ม สีหน้าสงบเยือกเย็น การท างานได้คล่องแคล่ว การมีความพยายาม การรู้จักแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี
มาก และคะแนนการมีความระมัดระวัง ความประณีต ผลงานมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมีสมาธิก่อนและหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการมีสมาธิของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการสอนการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทยีบคะแนนการมีสมาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการสอนการจักสาน
ตามภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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คะแนน n Mean S.D. 
Paired Differences 

t df Sig. 
Mean S.D. 

  ก่อนเรียน 10 4.70 0.48 -0.20 0.42 -1.50 9 0.08 

  หลังเรียน 10 4.90 0.32 
      

             ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนการจักสานตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยคะแนนการมีสมาธิก่อนเรียนเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนระดับ
คะแนนการมีสมาธิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน การมีสมาธิก่อนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการมีสมาธิหลังเรียนสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
             จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมีสมาธิ
ก่อนและหลังเรียนได้ดังนี้ 

 

 
แผนภาพท่ี 3 ผลการเปรียบค่าเฉลี่ยคะแนน การมสีมาธิก่อนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน  ประถมศกึษาปีท่ี 5 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบค่าคงที่การมีสมาธิก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

ค่าตาม ก่อนเรียน หลังเรียน ค่าความคงท่ี 

1.ตั้งใจฟัง ดีมาก ดีมาก คงที ่
2.มีความสนใจนาน ดีมาก ดีมาก คงที ่
3.ตั้งใจท างาน ดีมาก ดีมาก คงที ่
4.ปฏิบัติตามค าสั่งได้ด ี ดีมาก ดีมาก คงที ่
5.มีความคิดรีเริม่ ดี ดีมาก เพิ่มขึ้น 

6.มีสีหน้าสงบเยือกเย็น ดีมาก ดีมาก คงที ่
7.ท างานได้คล่องแคล่ว ดี ดีมาก เพิ่มขึ้น 

8.มีความพยายาม ดี ดีมาก เพิ่มขึ้น 
9.รู้จักแก้ปัญหา ดีมาก ดีมาก คงที ่
10.มีความระมัดระวัง ดี ด ี คงที ่
11.มีความประณีต ดี ด ี คงที ่
12.ผลงานมีคณุภาพ ดี ด ี คงที ่
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           ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการมีสมาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าคงที่ ซึ่งจะมีคะแนนความตั้งใจฟัง ความสนใจนาน ตั้งใจท างาน ตั้งปฏิบัติตามค าสั่งได้ดี มีสีหน้าสงบเยือก
เย็น รู้จักแก้ปัญหา มีความระมัดระวัง มีความประณีต ผลงานมีคุณภาพ เป็นค่าคงที่ และคะแนนการมีความคิด
สร้างสรรค์ ท างานได้คล่องแคล่ว การมีความพยายาม มีค่าคงที่เพ่ิมขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 1.  ผลการศึกษา พบว่า นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีค่าเฉลี่ยคะแนนการมสีมาธิก่อนเรียนเท่ากับ 
4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนระดับคะแนนการมสีมาธิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 คะแนน 

2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน การมสีมาธิกอ่นและหลังเรียนพบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเฉลี่ยคะแนนการมีสมาธิหลังเรียนสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทีร่ะดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ได้น าการสอนแบบจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
สมาธิในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีการออกแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง
เรียน เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการสอนแบบใช้กิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า หลังการสอนการจักสาน ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนักเรียนมีสมาธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนการจักสานตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีคะแนนหลังการใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย
การมีสมาธิก่อนเรียนเท่ากับ 4.70 คะแนนส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน  
 ผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้กิจกรรมการจักสานตามภูมปิัญญาท้องถิ่น มีสมาธิ
ทางการเรียนสูงขึ้นนั้น มีความมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมาของกุสุมา แมลงทับ (2553) ที่ศึกษาผลของ
การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กวัดนาพรม
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า เด็กเริ่มการมีสมาธิดีขึ้นกว่าก่อนการฝึก ทั้งนี้เด็กเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการมีสมาธิ
สูงกว่าเพศชาย   เช่นเดียวกับงานวิจัยของสการินทร์ บุตรโพธ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการณ์
โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสร้างสมาธิส าหรับเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้นในระดับดี 5 ด้าน คือด้านความมีวินัยและ
ความอดทน ด้านความพยายาม ด้านความกระตือรือร้นและความสนใจ วิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องทิศทาง
เดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการสอนช่วยให้สมาธิในการเรียนให้สูงขึ้นได้  
 จากการวิจัยพบว่าการสอนแบบจัดกิจกรรมการจักสานช่วยพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นั้นเนื่องจากการสอนประเภทนี้มีหลักการตามที่นักการศึกษากลุ่มนีโอฮิวแมนนิสม์ (สกา
รินทร์ บุตรโพธิ์) ได้กล่าวถึง คลื่นสมองของคน คือการมีคลื่นสมองต่ าลงมากเท่าไร ก็ยิ่งมีสมาธิมากข้ึนเท่านั้น ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ท า อันเนื่องจากจะท าให้มีความสงบทางจิตใจ อารมณ์ดี ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก จิตใจเป็น
หนึ่งเดียว ท าให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท าให้คลื่นสมองต่ า
มากที่สุด 
     จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านทักษะการมีสมาธิที่เกิดขึ้นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านประกอบ ที่ว่านักเรียนขาดทักษะการมีสมาธิในการจัดกิจกรรม ขาดการมีระเบียบวินัยในการท างาน ขาดความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองไม่กล้าแสดงออกถึงความคิดของตนเองและติด
อยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมนั้น ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานช้ินใหม่ ยังช่วยฝึกการมีสมาธิของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ฉะนั้น
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การจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีประโยชน์มากส าหรับผู้เรียน ซึ่งสามารถน าไปใช้กับวิจัยครั้ง
ต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการสอนแบบจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนาสมาธิ

ทางการเรียนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีสมาธิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ ผู้สนใจสามารถน า
วิธีการสอนประเภทน้ีไปใช้กับผู้เรียนได้ 

2. ในการพัฒนาการมีสมาธิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจักสาน ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 
ช่ัวโมง เพราะการท ากิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ต้องใช้
ความคิดริเริ่มในการออกแบบมาปฏิบัติ ซึ่งจะต้องใช้เวลา ถ้าก าหนดเวลาไม่เหมาะสมกับกิจกรรม อาจท าให้ผู้เรียน
เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การด าเนินวิจัยครั้งนี้มีข้อบกพร่องในเรื่องของเวลาเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีจ ากัดซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมไมเ่ตม็ที่ ผลวิจัยที่ได้อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้สนใจศึกษาประเด็นนี้ควรท า
วิจัยทดลองซ้ า เพื่อตรวจสอบยืนยันทฤษฎีอีกครั้ง 
 2. เนื่องจากการสอนแบบจัดกิจกรรมการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมี
สมาธิเมื่อนักเรียนมีสมาธิ นักเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นตัวแปรตามอีกตัวท่ีเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดยมีการเก็บร วบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยน าคะแนน
จากแบบสังเกตมาท าการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบไม่อิสระ  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 
This research aims to study the lifestyle behaviors according to the sufficiency economy 

philosophy of students who were taught by project-based learning with the sufficiency economy 
philosophy on the topic of plant tissue culture for Mathayomsuksa 3 students, Navamindarajudis 
Thaksin School. Which collecting data from the observations of lifestyle behaviors according to 
the sufficiency economy philosophy of students individually. The researcher brings the points 
from the observation form to compare between before and after studying. The statistics used to 
analyze in the research are the mean, standard deviation and T-test dependent. The results of 
this research found that the lifestyle behaviors according to the sufficiency economy philosophy 
of students who were taught by project-based learning with the sufficiency economy philosophy 
on the topic of plant tissue culture for Mathayomsuksa 3 students, Navamindarajudis Thaksin 
School after studying is higher than before at statistically significant level 0.05.  
Keywords : Project-based Learning, Sufficiency Economy Philosophy 
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วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้ องกับ

ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่าง 
ๆ ที่คนได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทาง
กลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
ซึ่งวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มี
ทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งความรู ้ (Knowledge based society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู ้ว ิทยาศาสตร์ 
(Scientific literacy for all)  เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ น ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้
อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545) 

เสาหลักการศึกษาสองประการแรกเป็นการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเก่งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยกระบวนการหรือวิธีการของตนเอง และรู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน เสาหลักของการจัด
การศึกษาสองประการหลังก็พัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และยอมรับวิถีการด ารงชีวิต  ความเช่ือ และ
แนวคิดที่แตกต่างกันของมวลมนุษยชาติ มีทักษะและความสามารถในการปรบัตัว สามารถท างาน และด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างรู้ เท่าทัน มีความสุข สงบ สันติ และเพียงพอ เป็นพลโลกหรือพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (ประเสริฐ  บุญเรือง, 2555)    

การจัดการศึกษาส าหรับคนยุคใหม่จึงควรค านึงถึงบริบทท่ีส าคัญในโลก การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวน
ทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็น
การเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ท่ีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับจากครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว ไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา  ทักษะการสื่อสาร  ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความ
ตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญ
จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (อดุลย์  วังศรีคูณ, 2557) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยในปี พุทธศักราช 2517 ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โยใช้หลักความ
พอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติ  ประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและ
การด ารงชีวิตในช่วงที่ประเทศไทย ประสบกับความวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช 2540 นับเป็นบทเรียนส าคัญที่
ท าให้ประชาชนเข้าใจถึงผลจากการพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศพึ่งพิงความรู้
เงินลงทุนจากภายนอกประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้สร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ภายในประเทศ ให้สามารถพร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอกจนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไชปัญหาดังกล่าว
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบด้วยการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใช้คุณธรรม เป็นพื้นฐาน
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ในกระบวนกรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรว่มมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ สามมารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549) 

การสอนแบบโครงงาน ( Project ) เป็นการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เด็กเหมือนกับการ
ท างานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง  เด็กจะได้เรียนรู้  วิธีการแก้ปัญหารู้จักการท างานอย่างมีระบบ  
รู้จักการวางแผนในการท างาน  ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ไพทูล ค าดอนสาร, 2559) 

 จากที่กล่าวมา ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียน จึงสนใจศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงโดยใช้การจัดการเรียนแบบ
โครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพฤติกรรม
ให้กับผู้เรียนให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนท่ีไดร้ับการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3            
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวางแผนการวิจยัและออกแบบการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
1. วางแผนออกแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนเน้นให้นักเรียนเดินทางสายกลาง มีความพอเพียง

รวมถึงความจ าเป็นจะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ โดยจัดให้มีเวรรับผิดชอบ
ประจ าวันในการท าความสะอาดห้อง มีสมุดเซ็นช่ือการท าเวร ตลอดจนให้จดบันทึกเบิกการใช้สารเคมีต่างๆ และ
ก าหนดเวลาในการเข้าท าปฏิบัติการในแต่ละครั้ง  

2. การจัดการกับความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จะต้องใช้ประสบการณ์ ผนวกกับคุณธรรมในการ 
ด าเนินชีวิต  

3. น าสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วแต่ละกลุ่มกลับไปส ารวจพืชที่ส าคัญในชุมชนของ
ตนเอง แล้วน าเสนอครูและเพื่อนๆ หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเลือกพืชในท้องถิ่นน าเข้าสู่การท าโครงงานใน
รายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งใช้หลักการท าโครงงาน 5 บท โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตัวเอง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าไปสู่การคิดหาค าตอบร่วมกัน และมีการสอดแทรกให้นักเรียนรักห้องเรียน
ปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล เห็นคุณค่า และประหยัดทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ 

4. นักเรียนร่วมน าช้ินงานออกสู่ชุมชนโดยท าโครงการกับชุมชนซึ่งจะน าพืชที่ได้จากกระบวนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปลูกและให้ความรู้ในการดูแลกับคนในชุมชนวัดท้ายยอ  

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบ
สังเกตบันทึกก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนจบ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 12 ห้อง จ านวนนักเรียน 374 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภาคเรียนท่ี 2             

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการคืนพืชพันธุ์สู่ชุมชน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสังเกตชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ จ านวน 22 ข้อ แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ด้านการซื่อสัตย์สุจริต    
ด้านการมีวินัย ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ด้านรักความเป็นไทย และด้านมีจิต
สาธารณะ โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.00  และมีความเช่ือมั่นของผู้สังเกตอยู่ที่ 0.98 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาท าการสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท าการจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนด้วยตัวเอง  
2. ผู้วิจัยน าแบบสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ 
3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีสร้าง 

ขึ้น ระหว่างการจัดการเรียนรูผู้้วิจยัท าการสังเกตและจดบันทึกพฤตกิรรมนักเรียนด้วยตัวเอง 
4. หลังจากสิ้นสดุภาคเรยีนผู้วิจัยท าการประเมินพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักเรียนโดยวิธีการสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล จากน้ันผู้วิจยัน าไปวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการระดับพฤติกรรม 

การด าเนินชีวิตของนักเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยถือเกณฑ์ ดังนี้  
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.34 - 2.00 หมายถึง ระดับพฤติกรรมสูง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.67 - 1.33 หมายถึง ระดับพฤติกรรมปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 0.66 หมายถึง ระดับพฤติกรรมต่ า 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวจิัย 

2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2.2 ค่าความเชื่อมั่นแบบครอนบาค (Cronbach alpha) 
      3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการเรียนแบบ
โครงงานร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่เป็นกลุ่มทดลองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้การทดสอบแบบไม่อิสระ 
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ผลการวิจัย 
 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบ
โครงงานร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3             
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จากศึกษาพบว่า นักเรียนมีระดับคะแนนพฤติกรรมก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีระดับพฤติกรรมก่อนเรียนจัดอยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียน
จัดอยู่ในระดับสูง ซึ่งก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 (S.D.=0.27) อยู่ในระดับพฤติกรรม
ปานกลาง โดยมีคะแนนพฤติกรรมสูงสุดเท่ากับ 1.47 คะแนนพฤติกรรมต่ าสุดเท่ากับ 0.56 หลังเรียนนักเรียนมี
คะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 (S.D.=0.28) อยู่ในระดับพฤติกรรมสูง โดยมีคะแนนพฤติกรรมสูงสุดเท่ากับ 2 
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 1.47 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรยีนและหลัง
เรียน เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เนื้อหา N Xmin Xmax x̄ S.D. ระดับพฤติกรรม t p 
ก่อนเรียน 20 0.56 1.47 0.97 0.27 ปานกลาง  

1.73 
 

.000* 

หลังเรียน 20 1.11 2 1.51 0.28 สูง 
*p<.05 

การทดสอบแบบสังเกตรายข้อพบว่า แบบสังเกตข้อที่ 13 คือ ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่าง
ประหยัด มีคะแนนเฉลี่ยรายข้อก่อนเรียนต่ าที่สุด เท่ากับ 0.4 อยู่ในระดับพฤติกรรมต่ า และข้อที่ 8 คือ แต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคะแนนสูงที่สุด คือ 1.25 อยู่ในระดับพฤติกรรมปานกลาง ส่วนหลังเรียนแบบ
สังเกตข้อที่ 10 คือ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยรายข้อต่ าที่สุด เท่ากั บ 1.4 อยู่ในระดับ
พฤติกรรมสูง และข้อที่ 21 คือ แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยรายข้อสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับพฤติกรรมสูง 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบรรยากาศที่
ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ มีการท างานเป็นกลุ่ม มีการฝึกระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด ความมีเหตุผล 
ความประหยัด ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนมีการปลูกฝังการมีน้ าใจรู้จักแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะในชุมชนท่ีไปปฏิบัติกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เรียนรู้การให้และการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองขึ้นในหลายๆด้าน เช่น ด้านทักษะการท างานบ้าน การวาด
ขยะ การถูพื้นที่ถูกวิธี การเช็ดกระจกให้ใสสะอาด การดูแลช้ันวางต้นไม้ให้สะอาด การรักษาความสะอาดบริเวณ
ต่างๆ และเก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการลงบัญชีการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์และสารเคม ีและมกีารน าวัสดุตา่งๆกลบัมาใช้ซ้ าซึ่งนักเรียนรู้จักประหยดัมากข้ึน ด้านต่อมาคือด้าน
ความรักและการหวงแหนสิ่งท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติคิดค้นด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยนักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อ
ต้นพืชที่นักเรียนน ามาขยายพันธุ์ดีมาก มีการมาดูแลต้นไม้ทุกวัน เกิดความรักในช้ินงาน และมีแรงผลักดันในตัวเอง
ที่อยากจะน าผลงานของตัวเองไปถ่ายทอดให้รุ่นน้องในโรงเรียน นักเรียนมีจิตอาสาโดยท าการฝึกปฏิบัติการให้กับ
นักเรียนที่สนใจในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตลอดจนมีการอยากแบ่งปันเกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่ง
นักเรียนมีความภาคภูมิใจมากในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มที่สนใจ และน าช้ินงานลงสู่ชุมชน นักเรียนมี
การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนอย่างมีมารยาท มีการรับฟังความคิดเห็นและการชี้แนะของคนในชุมชนด้วยรอยยิ้ม 
มีการถามปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับความต้องการทางด้านพันธุ์พืชด้วยตัวเอง และรักษาความสะอาดบริเวณที่ไปจัด
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กิจกรรมในชุมชนได้อย่างดี ด้านต่อมาคือทักษะการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนมีการคิดวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มี
การเลือกประธานกลุ่มด าเนินงานต่างๆ มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและลงมติจากเสียงส่วนมาก และมี
การคิดที่เป็นระบบ  มีการคิดแนวทางในการท าโครงงานมากกว่า 1 อย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มของตนเอง อีกท้ังมีการช่วยแสดงความคิดเห็นให้กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อน าไปสู่ผลที่ดีที่สุด มิติทางด้านชุมชน ชุมชน
ได้รับพืชพันธุ์ท่ีหลากหลายจากนักเรียน ท าให้มีพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนมากข้ึน สามารถปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้ดีขึ้น 
คนในชุมชนมีรอยยิ้มมีความภาคภูมิใจในตัวลูกหลานของตัวเองจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีการน าวัสดุ
จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้แทนการเผาทิ้ง สามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกท่ีจะเกิดขึ้น คน
ในชุมชนสนิทกับนักเรียนมากขึ้นท าให้การน าโครงการพัฒนาต่างๆเข้ามาในชุมชนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากคนในชุมชน
เปิดใจยอมรับนักเรียน อีกทั้งท าให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้บุตรหลานของคนในชุมชนมาเรียน มิติด้านตัว
ผู้วิจัย ได้รับความรู้ใหม่จากกระบวนการคิดค้นโครงงานของนักเรียน ได้ทราบถึงพืชที่ส าคัญในชุมชนต่างๆเพื่อการ
น ามาอนุรักษ์ไว้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กระบวนการท างานร่วมกับนักเรียนและคนในชุมชน เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แนวทางในการปรับตัวเองเพื่อท างานกับคนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และมี
ความภาคภูมิใจในช้ินงานของนักเรียน และเข้าใจถึงการอนุรักษ์หรือการดูแลสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเกิดจากความรัก 
ความภาคภูมิใจและจากนั้นจะน าไปสู่พฤติกรรมการดูแลและการหวงแหน อีกทั้งได้แนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งจะเปลี่ยนไปได้ถ้าได้ซึมซับในทุกๆวัน สอดคล้องกับ กวินนาฎ เสียงเลิศ 
(2560) ศึกษาการพัฒนากระบวนการทางวิทยาสาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการด ารงชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนโดยการพัฒนากระบวนการทางวิทยาสาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับ นาถธิดา เจริญสุข (2557) 
ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประหยัดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่าโดยรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพิจารณาจากการปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้   ไม่เปิดน้ าทิ้งขณะแปรงฟัน  ไม่ฉีกกระดาษ
สมุดหรือน ากระดาษที่สามารถใช้งานได้มาเขียนเล่น หรือน ามาพับจรวด พับรถ หรือพับเป็นรูปแบบต่างๆ 
รับประทานอาหารหมดจาน ซื้อของแต่เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น นั่นหมายความว่า การสอนนักเรียนด้วยวิธีการย้ า
เตือนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับ วิไล
กรณ์ ฤทธิคุปต์ (2561) การจัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน  เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผู้เรียนได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา  จาก
สถานการณ์ที่พบจริงในชุมชนในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่  มีในการ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เป็นการเรียนที่กระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้เรียนให้มี  ความสามารถด้าน
การคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานรว่มกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนอาจไม่คุ้นเคยกับการเรียนใน
ขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นผู้สอน จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักการขั้นตอนการสอน ในแต่ละขั้นเป็นอย่างดี เป็น
ที่ปรึกษา คอยช้ีแนะ และคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น การควบคุมช้ันเรียนและควบคุมระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม 

2. ทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้แบบโครงงานรวมถึง การมีเหตุผลและการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการสอน ครูควรมีการแนะน านักเรียน 

3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรมีการสอดแทรกลงไปในการสอนทุกครั้ง  
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบอื่นๆ              

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีเหตุผล มีภมูิคุ้มกันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองและส่งเสริมกระบวนการคดิเชิงระบบของเด็ก Gen Z โดยใช้ 

ท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการใช้โครงงานฐานวิจัยเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดเชิงระบบของเด็ก Gen Z โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบ
ผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดเชิงระบบกับเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 3) เพื่อประเมิน
จิตส านึกการเห็นคุณค่าและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ านวน 15 คน ที่ได้รับการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
โครงงานฐานวิจัยของนักเรียน และแบบประเมินจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็ก Gen Z ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน มีผลการประเมินการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมี
กระบวนการคิดเชิงระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2) เด็ก Gen Z ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐานมากกว่ารอ้ยละ 50 ของนักเรียนมีผลการประเมินการสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด มีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของนักเรียนท้ังหมด 3) เด็ก Gen Z ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน มีผลการประเมินความมีจิตส านึกรักท้องถิ่นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย, กระบวนการคิดเชิงระบบ, เด็ก Gen Z, การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง, ท้องถิ่น   
 

Abstract 
This research of Constructivism and Promoting the thinking process of Gen Z Children 

using local as base in the research based project. The objective of this research were 1) to study 
the results of using research based learning for Constructivism and promoting the thinking 
process of Gen Z children. 2) to compare the results of using research based learning for 
Constructivism and promoting the thinking process with 70 percent standard. 3) To assess the 
love of locality awareness. The purposive sample for this research were 15 students from 
Matthayom 5 
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in Mathematics-Science program Satri Phattalung School. This is an experimental research. The 
tools included the student's research base project assessment forms, the student's love of 
locality awareness value assessment forms. The data were analyzed by statistics; percentage, 
arithmetic mean and standard deviation. The results were 1) Gen Z children who had been 
studying by using a research based project using local as base have the results of Constructivism 
and thinking process assessment. The average value is 88.78 points from 100 points. 2) More 
than 50 percent of students who had been studying by using a research based project using 
local as base have the results of Constructivism and thinking process assessment higher than 70 
percent of total points. 14 students passed the standard, accounted for 93.33 percent of all 
students. 3) The students’ love of locality awareness wear in excellent level 

 

Keywords : Research-Based Learning, thinking process, Gen Z, constructivism, local 

บทน า 
 “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรูความคิด ความประพฤติทัศนคติ ค่านิยมและ

คุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบรื่น 
ได้ผลที่แน่นอน และรวดเร็ว” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแกครูใหญ 
และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย  พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ดังนั้นการศึกษาจึงมี
ความส าคัญต่อการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีช่วยพัฒนาประเทศท าให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้ 
การศึกษาที่ดีคือการศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  ซึ่งจากรายงานการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ผลการพัฒนา ยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย (ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2560 : 
จ) มีสาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอน ที่ครูยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดยมีครูเป็นศูนย์กลาง ท า
ให้ผู้เรียนไม่เห็นความสัมพันธ์ ของสิ่งที่เรียนกับโลกความเป็นจริง ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ขาดทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนขาดการ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย (วัฒนา มัคคสมัน, 2554 : 2)  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการท าโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ที่เช่ือมโยงกับบริบทชุมชน โดยผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลที่
สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงจนสามารถรวบรวมเหตุปัจจัย และมองเห็นปรากฏการณ์ในชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของปัจจัยเหลา่นั้นจนน าไปสู่การท าเป็นโครงงานฐานวิจัยในหลากหลาย
รูปแบบตามความสนใจของตนเอง ผู้เรียนได้ฝึกออกแบบการวิจัยที่สัมพันธ์กับสิ่งที่สนใจ ได้เรียนรู้จากการลงมือท า 
(Learning by Doing) ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างบูรณาการ ได้ฝึก
ทักษะการอ่าน และการเขียนในรูปแบบต่างๆ ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกใน
การสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้จากการท าโครงงานฐานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นได้เข้าใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บทบาทส าคัญในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนเองว่าจะเรียนรู้อะไรและจะเรียนรู้
อย่างไร โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) และหนุนน าอย่างต่อเนื่อง (Coach) การจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะนี้เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้เผชิญกับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกับชีวิตจริงที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณา
การอย่างแท้จริง (วัฒนา รัตนพรหม, 2561 : 59)  
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เด็กในปัจจุบันเกิดในช่วงยุคเจเนอเรช่ันซี หรือ แซด (Generation Z หรือ “Gen Z”) เกิดหลังปี พ.ศ. 
2540 ขึ้นไปเกิดมาพร้อม Digital และ Social Network เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแพร่หลายมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ทัศนคติของเด็ก Gen Z คือ ทุกอย่างสามารถ เรียนรู้ได้จากโลก 
ออนไลน์ ค่านิยมของเด็ก Gen Z คือ Work-life balance รักสิ่งแวดล้อมและท าประโยชน์เพื่อสังคม (ธัญนันท์ วีร
ภัทรรุ่งโรจน์, 2559 : 7)  

จากงานวิจัยของสุภาพร พรไตร และจิตติมา วัฒราช การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบการวิจยั
เป็นฐานผ่านกิจกรรมโครงงาน พบว่า สิ่งที่นักเรียนคิดวา่ไดร้ับจากการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยมากท่ีสุดคือ 
การเรยีนรู้ด้วยการค้นคว้า ที่เกดิจากประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการคดิในหลายรูปแบบ แล้วจึงสรุป
เป็นองค์ความรู้ของตนเอง และท าให้นักเรียนพัฒนาตนเองครบทั้งสามด้าน เรยีงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะกระบวนการ  

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงระบบของเด็ก Gen Z ผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
Gen Z ใช้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยเอง ในกระบวนการท าโครงงานฐานวิจัย 
อาศัยกระบวนการคิดเป็นระบบ และน าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับการท าโครงงาน จนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตัวเองในที่สุด นักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงควรส่งเสริมให้
นักเรียนน าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งที่
มีในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสาธารณะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้โครงงานฐานวิจัย เพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิด 
เชิงระบบของเด็ก Gen Z โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดเชิงระบบกับเกณฑ์ 
มาตรฐาน ร้อยละ 70 

3. เพื่อประเมินจิตส านึกการเห็นคุณค่าและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนที่เรียนในรายวิชา โครงงานฐานวิจัย จ านวน 15  คน ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีพัทลุง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ใช้แบบประเมิน 2 ฉบับ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

ตัวแปรต้น 
การท าโครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 

 

 

 

ตัวแปรตาม 
1. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนมีความคิดเชิงระบบ 
3. นักเรียนมีจติส านึกรักท้องถิ่น 
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1. แบบประเมินผลงานโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดีมาก ดี 
พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

2. แบบประเมินจิตส านึกในการเห็นคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ 
น้อย น้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย จนนักเรียนสามารถสร้างผลงานโครงงานฐานวิจัยโดยใช้
ท้องถิ่นเป็นฐาน ครูประเมินผลงานโครงงานของนักเรียน ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนประเมินจากการเขียนรายงานโครงงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินจากความสามารถในการท าผังเหตุ - 
ผล ของผู้เรียน ท่ีแสดงให้เห็นถึงเหตุปัจจัยที่มีผลต่อโครงงานฐานวิจัยของตนเองด้วยการแสดงความสัมพันธ์ทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ และเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นท่ีน าไปสู่การท าโครงงานฐานวิจัย การสะท้อนคิดกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง เป็นต้น หลังจากนั้น น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยจัดการเรยีนการสอนโครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน จนนักเรียนสามารถสรา้งผลงาน
โครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ซึ่งผลงานโครงงานของนักเรียนจะเป็นโครงงานการสร้างผลติภัณฑเ์พื่อเพ่ิม
มูลค่าให้กับวสัดุที่มีในท้องถิ่น  
 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงงานและแบบประเมิน
จิตส านึกรักท้องถิ่นจากผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินได้คา่ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .95 สามารถน าไปใช้ได ้
 3. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินโครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของนักเรียน ดังนี้ 
      3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของการประเมินโครงงานฐานวิจัยของนักเรยีนกลุ่มตัวอยา่ง 
     3.2 น าคะแนนท่ีได้เปรียบเทยีบกับเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 70  
 4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินจติส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนจากแบบประเมินจติส านึกรัก
ท้องถิ่น  
 5. น าผลจากการประเมินไปประมวลผล และวิเคราะห์ผลต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

เพื่อวิเคราะหผ์ลคะแนนท่ีได้จากการประเมินโครงงานและประเมินจติส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนโดยใช้
ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินโครงงานของนักเรียน (Item Objective Congruence: 
IOC) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. เด็ก Gen Z ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน มีผลการประเมินการ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ประเมินจากแบบประเมินโครงงาน นักเรียนสามารถสร้างโครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ผลงาน
โครงงานของนักเรียน ได้แก่ การท าสบู่จากข้าวสังข์หยด การท าสบู่จากกล้วยหอม การท าสบู่จากมะละกอ การท า
สบู่จากขมิ้นและมะขามเปียก และการท าน้ ายาล้างจานจากสับปะรด   
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน 

ข้อที ่ รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. 

1 การวางแผนการท างาน 86.0 8.6 1.1 

2 
เขียนขั้นตอนการทดลองแบบ Flow chart ได้
ถูกต้อง 

90.0 9.0 0.7 

3 ใช้กระบวนการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เหมาะสม 86.7 8.7 0.8 

4 การใช้เทคโนโลย ี 93.3 9.3 0.6 
5 ความคิดสร้างสรรค ์ 85.3 8.5 0.7 

6 ความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 100.0 10.0 0.0 
7 การเช่ือมโยงองค์ความรู ้ 88.7 8.9 0.5 
8 อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง 89.3 8.9 0.7 

9 การสรุป และอภิปรายผล 82.0 8.2 0.8 
10 การตอบค าถาม 86.7 8.7 0.7 

  เฉลี่ย 88.8 8.9 0.5 
 

2. เด็ก Gen Z ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐานมากกว่าร้อยละ 50 
ของนักเรียนมีผลการประเมินการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 ของคะแนนท้ังหมด มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
  3. เด็ก Gen Z ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน มีผลการประเมิน
ความมีจิตส านึกรักท้องถิ่นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก หลายรายการ คือ นักเรียนมีตระหนักเห็นคุณค่าของท้องถิ่น 
นักเรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น นักเรียนสามารถน าสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และนักเรียน
สามารถใช้ท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ได้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงระบบของเด็ก Gen Z โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย ท าให้นักเรียนมี
จิตส านึกรักท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดังนี้   
เด็ก Gen Z ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน มีผลการประเมินการ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลการประเมินการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนท้ังหมด มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทั้งหมด และผลการประเมินจิตส านึกรักท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลมาจาก  

1. การใช้โครงงานฐานวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและพัฒนามากจากงานวิจัยของ วัฒนา รัตนพรหม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ท่ีได้รับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการวิจัยบอกว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวิจัยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการท าโครงงานด้วย
กระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชน โดยผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้
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เรียนรู้ ในสถานที่จริง จนสามารถรวบรวมเหตุ ปัจจัย และมองเห็นปรากฏการณ์ในชุมชนได้อย่าง เป็นระบบ และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้น จนน าไปสู่การท าเป็นโครงงาน ฐานวิจัย การจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ 
เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เผชิญกับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกับชีวิตจริง ที่ท าให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
อย่างแท้จริง 

2. การท าโครงงานฐานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีการตั้งปัญหา ค้นหาค าตอบ สร้างเป็น
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาการท าโครงงานของตัวเอง อีกทั้งเป็นกระบวนการกลุ่มนักเรียนสามารถช่วยกันระดมสมองและมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในศึกษาหาข้อมูล ท าการทดลอง และสรุปผลการท าโครงงานร่วมกัน ซึ่งการท างานโครงงานฐาน 
วิจัยจะต้องอาศัยการคิดเชิงระบบในทุกๆขั้นตอนในการท างาน จนเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (มปป. : 1-2)   ที่กล่าวไว้ว่า constructivism เป็นแนวคิดที่
เน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดย constructivism อธิบายถึงการเรียนรู้
ภายในตัวบุคคล ซึ่งพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทเรียน หรือประสบการณ์ที่ศึกษาขึ้นด้วยตนเองมากกว่าที่จะ
รับความเข้าใจที่ส าเร็จรูปจากการสอน และบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม และจะ
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นถ้ามีบรรยากาศของการท างานและปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียน และได้เห็นปัญญาในลักษณะ 
รูปธรรมตามสถานการณ์จริง  

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นเด็ก Gen Z ที่โตมากับเทคโนโลยี 
การสืบค้นหาข้อมูลหรือศึกษาหาความรู้ของเด็ก Gen Z เป็นเรื่องที่ง่าย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ในโลกไร้
พรมแดน ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงท าให้เด็กในยุคนี้เข้าถึงความรู้วิทยาการต่างๆได้ง่าย น ามาสู่การพัฒนาการ เรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ kiatkarinedekd (ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของชาว Gen Z เน้นผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากข้ึน ถ้าสามารถจัดห้องเรียน จัดบ้านน าเอาเทคโนโลยีมาเสริมกับกิจกรรม ให้แรงจูงใจ มีการแข่งขัน มี
รางวัล จะช่วยให้ชาว Gen Zกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น เด็ก Gen Z ไม่ชอบการเรียนแบบบรรยายมาก ๆ 
ชอบข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อมูลสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ๆ เพราะมีแนวโน้มว่าชาว  Gen Z จะเริ่มต้น
จดจ าข้อมูลได้ดีจากข้อมูลสั้น ๆ เหล่านี้ ที่ส าคัญชาวGen Z มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นจึง
เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างไม่จ ากัด จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การใช้โครงงานฐานวิจัยที่มีท้องถิ่นเป็นฐาน 
เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของเด็ก Gen Z จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ต่อการเรียน อยากที่จะเรียนและ
รักในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4. นักเรียนเลือกหัวข้อในการท าโครงงานโดยการส ารวจสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อเป็นการน าสิ่ง
ที่อยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย ง่ายต่อการศึกษาและ
น าไปใช้ การศึกษาจากสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย และอยู่ใกล้ตัว อีกท้ังนักเรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้ว ก่อให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้ที่ง่ายขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544) กล่าวว่า การที่นักเรียนมีโอกาสออก
นอกห้องเรียนไปสัมผัสและสัมพันธ์กับธรรมชาติ สังคม ชุมชน และ ภูมิปัญญาทองถิ่น ยอมช่วยสร้างประสบการณ์
ตรงต่อการดารงชีวิต ได้เรียนรู้ และค้นพบสาระความรู้นอกเหนือจาก  หนังสือเรียน ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้โอกาสแก่ผู้เรีย นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ หาความรู้เพิ่มเติม ตามความสนใจ ตามความต้องการและความสามารถ ท าให้มีประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนน าการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัย โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบ ครูผูส้อนควรศึกษารายละเอยีดทุกขั้นตอน เพื่อท าความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. ผู้สอนควรมีการเสรมิแรงทางบวกเพื่อเป็นก าลังใจแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรยีนเกิดความพึงพอใจ และเรยีน
อย่างมีความสุข  

3. ผู้สอนสามารถน าการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัย โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการคิดเชิงระบบ ไปใช้ไดโ้ดยปรับให้เหมาะสมกับระดับช่วงช้ันของผู้เรียนและ
สภาพท้องถิ่นของสถานศึกษานั้นๆ 
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การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   โดยการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
  Development of attitude in learning mathematics  by implement the 

intergrated  learning management with local wisdom through  the  basketry  
activities  of  students for  prathom 5  Watpikulthong  school. 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทองก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผ่านกิจกรรมจักสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
21 คน โรงเรียนวัดพิกุลทอง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน และแบบสอบถามวัดเจตคติจ านวน 20 ข้อ  การวิเคราะห์ผลคะแนนจะใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกิจกรรมจักสาน  
ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกิจกรรมจักสาน มีค่า
เท่ากับ  2.52 ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตสาสตร์  และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน  คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  3.67  ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตสาสตร์ มากข้ึน  
ค าส าคัญ : เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ , การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ , การจักสาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to compare and develop the mathematics  attitude 

learning of students studying for prathom 5 Watpikunthong school. Before and after to 
implement the intergrated learning management with local wisdom through the wickerwork  
activity for 2nd semesters of the academic year 2019. Target group is grade 5 students amount  
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21 persons watpikunthong school. The research instrument is the integrated learning 
management plan with local wisdom through basketry activities and a questionnaire measuring 
attitudes number of 20 messages. The results of the analysis will be used to find the mean 
value before and after receiving integrated learning management with local wisdom through 
basketry activities the research found that. 

The average score of the attitude questionnaire for mathematics learning of prathom 5 
students before receiving integrated learning management with local wisdom through basketry 
activities is equal to 2.52. Which translates that students have a bad attitude towards 
mathematics  and after receiving integrated learning management with local wisdom through 
basketry activities the average score is equal to 3.67. Which translates to students having a good 
attitude towards the subject more math. 

Keywords :  attitude in mathematics ,  integrated learning management , basketry  

บทน า 

คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในทุกสาขาวิชาที่น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคม คือ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .2544 ได้กล่าวไว้ชัดเจนถึงความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   แต่ปัจจุบันเมื่อถึงช่ัวโมงเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เชื่อว่ายังมีเด็กไทยไม่น้อยที่รู้สึกไม่ชอบและไม่ถูกชะตากับช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติด้าน
ลบกับวิชานี้  ซึ่งก็อาจมาจากหลายสาเหตุที่ท าให้ไม่ชอบ บ้างอาจไม่ถนัดด้ายการคิดค านวณ เห็นตัวเลขแล้วรู้สึกจับ
ต้นชนปลายไม่ถูก บ้างก็ไม่ชอบเพราะครูสอนไม่เข้าใจ มีแต่ตัวเลข  ไม่ชอบคิด ไม่สนุก  ซึ่งเป็นรายละเอียดที่
ครูผู้สอนต้องศึกษาและใส่ใจ เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเพราะอะไร เด็กบางกลุ่มถึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
น ามาปรับประยุกต์เทคนิคต่างๆเข้าไปในการเรียนการสอนวิชาคณิตสาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเด็กไปในทางที่
ดีขึ้น พร้อมที่อยากจะเรียนรู้ และค้นหาค าตอบไปกับตัวเลขต่างๆ เหล่านั้น อย่างสนุกสนาน   และปลูกฝังให้ผู้เรียน
ได้เห็นถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งมีความผูกพันกับชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก  มุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง   

จากการสอบถามและส ารวจข้อมูลของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดพิกุลทองเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนมากไม่อยากเรียนเพราะ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่องของบทประยุกต์ เนื้อหาในเรื่องนี้มีความซับซ้อนและ
เข้าใจยาก ไม่สนุกมีแต่การคิดค านวณ   ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ซึ่ งการเรียน
คณิตศาสตร์จะประสบความส าเร็จ  ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดกับ
นักเรียนด้วย ครูผู้สอนต้องปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้มีความคิด ความรู้สึก เช่น 
ความชอบ ความตั้งใจเรียน ความสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันนั้นให้
ได้หลายรูปแบบ   และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ    
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ดังนั้นครูผู้สอนจึงจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อที่จะมุ่งหวังในการปลูกฝังให้ผู้เรียนอยาก
เรียนคณิตศาสตร์และเห็นถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์   ซึ่งมีความผูกพันกับชีวิตประจ าวันของคนเรา
เป็นอย่างมาก  จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกสนานกับเรียนรู้ โดยการน าชุมชนหรือท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม   และให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้ในชุมชน   โดยชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ให้กับผู้เรียน    มีความเข้าใจและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพ
ที่สุจริตต่าง ๆ ในชุมชน   โดยอาชีพในแต่ละอาชีพนั้นมีคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน   ซึ่งกิจกรรม
บูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตกับชุมชนนี้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์กับการเรียนรู้หรือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   ท าให้นักเรียนไม่คิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นการเรียนแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
เน้นแต่การคิดค านวณ   แต่จะมีกิจกรรมบูรณาการเข้ามาสอดแทรกท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกมาก
ยิ่งขึ้น              
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของจ านวนนับ การบวกลบ คูณหาร การวัด 
รูปทรงเรขาคณิต การเงิน หาต้นทุน ก าไร  มาช่วยในการค านวณ เพื่อให้ได้ช้ินงานจักสานมีลักษณะสมดุล  
สวยงาม  และเป็นการส่งเสริมให้ชุนชนมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจักสานดังกล่าวเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียน  นักเรียนน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกด้วย  และท าให้นักเรียนไม่คิดว่าคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่เรียนแต่ในห้องเรียนและมีแต่การค านวณอีกต่อไป   

โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชนมีส่วนร่วมร่วมกันกับการก าหนดกิจกรรมจักสานในครั้งนี้  
โดยจะให้ผู้ปกครองในชุมชนมาช่วยสาธิตการสอนเกี่ยวกับการจักสาน  กระเป๋า โดยใช้เส้นพลาสติก ซึ่งสาน
เป็นรูปทรงที่มีขนาดต่างกัน เช่น กระเป๋า  ที่ใส่ของอเนกประสงค์ โดยน าความรู้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น  เป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย  

 ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดพิกุลทอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง      
 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
พิกุลทองก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน 
 3. เพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีวิธีการด าเนินการ
ดังนี ้
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 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดพิกุลทอง  จ านวน 21 คน  

2.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในในการวิจัยครั้งนี้  คือ 

     2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดพิกุลทอง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ประกอบด้วย
เนื้อหาที่สอดคล้องโดยมีองค์ประกอบดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการสอน 

    2.2  แบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง จ านวน  20 ข้อ 
ซึ่งเป็นค าถามหรือความรู้สึกของ นักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติแต่ละข้อจะไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด 
ทั้งหมดมี 20 ข้อ ระดับเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ย
ของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530) ดังนี ้

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.55          แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิตสาสตร์ 
     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.56 – 2.55  แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.56 -3.55    แสดงวา่มีเจตคติปานกลางต่อวิชาคณิตสาสตร์ 
     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.56 – 4.55  แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
     ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า    4.55           แสดงว่ามีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  ขั้นตอนการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ 
     3.1  ผู้วิจัยสังเกตและส ารวจข้อมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นให้นักเรียนท า

แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 20 ข้อ  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แล้วบันทึกผล
ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม เพื่อไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

     3.2  ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 16 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลาเรียนปกติ  ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้ รูปทรงเรขาคณิตที่ฉันรู้จัก    
การบวก การลบ การคูณ การหาร  ความหมายของก าไร ขาดทุน ราคาขาย  การคิดหาก าไร  ขาดทุน เป็นต้น และ
ครูผู้สอนก็จะน ากิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนได้น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนนั่นก็คือการจักสาน เส้นพลาสติก หรือจูด เป็นรูปทรงต่างๆที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
เช่นกระเป๋า กล่องใส่อเนกประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองและวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของ
การจักสานจากตลาดสวนไผ่ที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาคอยแนะน าและส่งเสริมนักเรียน   

    3.3  เมื่อผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยจึงท าการให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท า
แบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 21 คนหลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักรสาน   ท าการบันทึกคะแนน และด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม  
จากนั้น ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดเจตคติทั้งฉบับ และเขียนข้อสรุป  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   4.1 วิเคราะห์ผลคะแนนจากการท าแบบสอบถามวัดเจตคติทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักรสานในแต่ละข้อค าถามโดยหาค่าเฉลี่ยแต่ละข้อค าถาม 
จากนั้น ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดเจตคติทั้งฉบับ และเขียนข้อสรุป เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ว่ามีผลเป็นอย่างไร 
              4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล) 

        ค่าเฉลี่ย ( X ) 
            

ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท าแบบสอบถามวัดเจตคติในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน   
สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1    คะแนนเฉลี่ยค่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง  
 

รายการ 
ก่อนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักรสาน 

คะแนนเฉลีย่ 
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจและน่าเรียน 1.23 

2. เมื่อถึงช่ัวโมงวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนรีบวิ่งมาเรียนทันที 1.98 

3. เวลาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลาที่นักเรียนมีความสุขมากท่ีสุด 1.31 

4. รู้สึกง่วงนอนทุกครั้งท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.40 

5. เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 1.11 

6. นักเรียนสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาใด ๆ 1.03 

7. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คนฉลาดขึ้น 2.33 

8. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียน 2.17 

9. นักเรียนเพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2.05 

10. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมาก 2.53 

11. นักเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุขในวิชาคณิตศาสตร์ 1.42 

12. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ 4.18 

13. เครียดทุกครั้งท่ีต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.32 

14. ในการเรียนคณิตศาสตร์ อยากให้เวลาผ่านไปเร็ว ๆ  4.23 

15. วิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยท าแบบฝึกหัดเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 2.39 

16. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คนมีเหตุผลมากขึ้น 1.61 

17. วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาสุดท้ายที่ฉันจะเลือกเรียน 4.22 

18. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาเดียวท่ีฉันเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง 3.71 
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19. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าท า กล้าตัดสินใจ 2.45 

20. วิชาคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของทุกวิชา 2.77 

เฉลี่ยรวม 2.52 

จากตาราง 1    แสดงให้เห็นว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักรสานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง คะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ  2.52  คะแนน  แสดงว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  มีความไม่อยากเรียนเมื่อถึงเวลาเรียน   ไม่มีความสุขเมื่อเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยค่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง  

 
รายการ 

หลังจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักรสาน 

คะแนนเฉลีย่ 
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจและน่าเรียน 4.69 

2. เมื่อถึงช่ัวโมงวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนรีบวิ่งมาเรียนทันที 3.98 

3.เวลาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลาที่นักเรียนมีความสุขมากท่ีสุด 3.95 

4.รู้สึกง่วงนอนทุกครั้งท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.19 

5. เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 4.59 

6. นักเรียนสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาใด ๆ 3.80 

7. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คนฉลาดขึ้น 4.04 

8.การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียน 4.09 

9. นักเรียนเพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4.95 

10. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมาก 4.49 

11. นักเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุขในวิชาคณิตศาสตร์ 4.89 

12.คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ 2.98 

13. เครียดทุกครั้งท่ีต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.23 

14.ในการเรียนคณิตศาสตร์ อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆ 2.55 

15.วิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยท าแบบฝึกหัดเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 2.95 

16.การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คนมีเหตุผลมากขึ้น 4.14 

17.วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาสุดท้ายที่ฉันจะเลือกเรียน 2.57 

18.วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาเดียวท่ีฉันเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง 2.95 

19.วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าท า กล้าตัดสินใจ 3.87 

20.วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกวิชา 3.67 

เฉลี่ยรวม 3.67 
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จากตาราง 2   แสดงให้เห็นว่าหลังจากมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักร
สานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับความร่วมมือจากครู  ผู้ปกครอง ชุมชน  และวิทยากรที่มีความรู้ใน
เรื่องของการจักสาน มาแนะน าและสาธิตให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และปฏบิัติโดยใช้ความรู้ทางคณติศาสตรเ์ข้ามาเป็นตัว
ช่วย  ซึ่งจากการสังเกตการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และมีตั้งใจในการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับชุมชน นักเรียนมีความตื่นเต้นที่อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น และจากการที่
นักเรียนท าแบบสอบถามวัดเจตคติ มีคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ  3.67  คะแนน แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น   
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จาการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 3    สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมการวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน 
 
เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตสาสตร ์ คะแนนเฉลีย่ แปลความ 

ก่อนเรียน 2.52 มีเจตคติที่ไมด่ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังเรียน 3.67 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์

   
จากตารางท่ี 3   ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนจากการวัดแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง
ก่อนและหลังได้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ  2.52  คะแนน  ซึ่งถือว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีความสุขกับการเรียน และมองว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่น่ าเรียน  แต่
หลังจากท่ีครูได้น ากิจกรรมที่มกีารบูรณาการกับภมูิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานเข้ามาจัดการเรียนรู้โดยได้รับ
ความร่วมมือ และการประสานงานจากชุมชนชะมวง ผู้ปกครอง  และวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของการจักสานไม่
ว่าจะเป็นการสานกระเป๋า โดยใช้เส้นพลาสติกหรือจูดที่มาสาธิตให้นักเรียนได้ท า  ท าให้นักเรียนมีความตื่นเต้นที่
อยากจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น   และคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจากจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานเท่ากับ   3.67  คะแนน แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความ
อยากเรียน มีความสุขกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด

พิกุลทองก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกิจกรรมจักสาน พบว่า 
หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน คะแนนเฉลี่ย
รวมจากการวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน  นักเรียนได้สนุกสนาน
ตื่นเต้นกับเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีชุมชนในต าบลชะมวงคอยสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ  แนะน าวิทยากรจากตลาดสวนไผ่มาให้ความรู้และสาธิตการจักสานไม่ว่าจะเป็นการสานกระเป๋า 
กล่องอเนกประสงค์ จากเส้นพลาสติก หรือจูด  ได้ผลงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักเรียน
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สามารถน าผลงานของตัวเองไปวางขายในตลาดสวนไผ่ได้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอควนขนุน 
การน ากิจกรรมจักสานมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นการท าให้นักเรียนได้แสดง
ฝีมือและเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วย  อีกทั้งยังท าให้นักเรียนไม่คิด
ว่าการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีแต่การคิดค านวณอย่างเดียว   มีแต่การเรียนในห้องเรียน แต่จะมีกิจกรรมสนุกๆ
มีการจักสานเข้ามาเป็นตัวช่วยให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้นนักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นร่วมกับชุมชน 
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
และอยู่ในระดับดี  หลังมีการจัดการเรียนรู้แบบแบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมจักสาน   

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานถือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ชุมชน  โรงเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียน
นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและ
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสานเส้นพลาสติกหรือจูดไปเป็นทักษะอาชีพของนักเรียนในอนาคตได้ 
และส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดพิกุลทองมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ผู้สอนต้องศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน วิทยากรที่มาให้ความรู้ในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนซึง่
กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะ
ช้ีแนะอย่างทั่วถึงให้กับนักเรียน สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและคอยสอดแทรกความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมจักสานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น  

2.  ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะขยายกลุ่มประชากรตัวอย่างมากขึ้น และอาจเจาะจงท าการวิจัยกลุ่ม
นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผักของนักเรียน ผู้วิจัยได้ค้นคว้า 
ศึกษาถึงผักในท้องถิ่นบริเวณของโรงเรียนก็พบว่า สามารถน าผักในท้องถิ่นมาแปรรูปจากผักธรรมดา ให้เป็น “ผัก
แผ่นทอดกรอบ” เพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนหันมาชอบ และบริโภคผักได้เพิ่มมาก
ขึ้น  โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันอนุบาล 3 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความชอบ
ในการบริโภคผัก และแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผัก  
 ผลการวิจัยก็พบว่า การน าผักในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผักแผ่นทอดกรอบ มาใช้ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือจากเมื่อก่อนนักเรียนจะหลีกเลี่ยงการ
บริโภคผักท่ีตัวเองรู้จักและคุ้นเคย เพราะไม่ชอบรสชาติและกลิ่นของผัก แต่พอน าผักท้องถิ่นมาแปรรูปเป็น ผักแผ่น
ทอดกรอบ นักเรียนก็สนใจแล้วเกิดความอยากชิม อยากลอง แล้วชอบในรสชาติจึงท าให้หันมาบริโภคผักโดยเลือก
บริโภคผักในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และแนวโน้มการบริโภคผักของนักเรียนก็เพ่ิมขึ้น 
 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์เมนูจากผักใหม่ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความหลากหลายใน
การเลือกบริโภคผักในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักท่ีดีขึ้น และ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีของนักเรียนในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผักในท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จัก และรู้ถึงคุณประโยชน์ของผักในท้องถิ่นให้มีคุณค่าต่อไป 

 

ABSTRACT 
 This research aims To promote the behavior of students' preference for vegetable 
consumption Researcher Study of local vegetables in the school area. Can bring local 
vegetables to be processed from ordinary vegetables into "crispy vegetables" to be another 
alternative to help motivate students to turn to like And more vegetable consumption The 
target group used in the research is kindergarten students 3 - grade 2, Ban Rieng Ngam School. Si 
Banphot District Phatthalung Province, 30 people gathered data using interview form To study  
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเหรียงงาม อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2อาจารย์นิเทศก์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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the preference behavior in vegetable consumption And the record of vegetable consumption 
behavior.  
 The research found that Bringing local vegetables to be processed into crispy fried 
vegetables Used to change the behavior of students' vegetable consumption has changed from 
the original Ie from before, students will avoid consuming vegetables that they know and are 
familiar with Because they don't like the taste and smell of vegetables But when the local 
vegetables were processed Crispy fried vegetables Students are interested and want to taste 
and want to try and like the taste, so they turn to consume vegetables by choosing to eat more 
vegetables in their own locality. And the growing trend of student consumption of vegetables. 
 Therefore, it should be encouraged to change and create menus from new vegetables. 
To help increase the variety of local vegetables that are useful To change the behavior of 
vegetables consumption better And affect the physical health of students in the present and in 
the future As well as promoting local vegetables to be known And know the benefits of local 
vegetables for further value. 

 
บทน า 

 ในโลกของยุคโลกาวิวัฒน์ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลท่ีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนับเป็นทรพัยากรที่มี
ค่ายิ่งของประเทศชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ที่มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้มีความสุขในการด ารงชีวิตอย่างมีศักยภาพ หาก
จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายต้องเริ่มตั้งแต่วัยปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานที่มั่งคงของเด็กในการ
เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ ดังค ากล่าวของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนดี้ (John F. 
Kenedy) ว่า "การที่พลเมืองของเรามีสมรรถภาพทางกายดีนั้น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของ
ประเทศเรา ตราบใดที่เราเพิกเฉยและปล่อยให้พลเมืองอ่อนแอ เมื่อน้ันเราก็บั่นทอน ความสามารถของเราที่จะต้อง
ต่อสู้กับสิ่ งต่างๆ  ซึ่ งเราเผชิญอยู่” (สุจินต์  ปรีชามารถ . 2535 : 1 ; อ้างอิงจาก  Daner. 1967.Fitness for 
Elementary School children. P.3) จากพระราชบัญญัติอาหาร ปี พ.ศ. 2522 ระบุไว้ว่า การส่งเสริมการบริโภค
อาหารตาม  หลักโภชนาการส าหรับเด็กเป็นหวัใจส าคัญในการสง่เสรมิพัฒนาการของเดก็ ซึ่งอาหารทุกชนิดมีคุณค่า
ทางโภชนาการเพื่อช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายให้แข็งแรงในวัยเด็กที่มีสุขภาพที่ดีครอบครัวไม่เปลืองค่า
รักษาพยาบาลและรัฐบาลไม่ต้องเปลืองงบประมาณไปกับการรักษาโรค ยังท าให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดี 
(วิจิตร บุณยะโหตระ. 2548: 33) การมีสุขภาพดีนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ คืออาหารดี ออกก าลังกาย
ด ีอารมณ์ดี อนามัยชุมชนดี และการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งสอดคล้องกับ เจริญ แสนภักดี (2545: 27) ได้กล่าว
ไว้ว่าสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดีเป็นผลมาจากการได้รับอาหารดีถูกหลักโภชนาการ  ได้รับอาหารดีถูกหลัก
โภชนาการได้รับสารอาหารครอบถ้วนและเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย  การบริโภชนาการอาหารที่ดีมี
คุณค่า เหมาะสมกับสภาพร่างกายในวัยเด็กปฐมวัยจะท าให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรง โครงร่างได้ส่วนมีความ
ต้านทานโรคสูง ยังช่วยซ่อมส่วนที่สึกหรอพัฒนาจิตใจและสมองให้เจริญงอกงามเต็มที่จากการที่ได้รับการส่งเสริม
การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการตั้งแต่วัยปฐมวัย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบรูณ์แห่งหนึ่งของโลก คนไทย 
รับประทานผักในท้องถิ่นโดยการเก็บจากแหล่งธรรมชาติ การปลูกเป็นผักสวนครัว และซื้อจากตลาดสดในท้องถิ่น 
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จากการส ารวจด้านพฤกษศาสตร์ พบว่าประเทศไทยมีผักแต่ละท้องถิ่นเป็นจ านวนมากว่า 250 -900 ชนิด และ
น าไป ประกอบอาหารท้องถิ่น ตามกรรมวิธีการปรุงอาหารของวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังคง
บริโภค ผักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่เพียงพอต่อการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคผักในท้องถิ่น มีคุณค่าด้าน
ส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค(กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันทางวิชาการ) นอกจากนี้ผักในท้องถิ่นยังมีความ
นิยมมาก ขึ้นและบางชนิดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ชุมชุน จากการศึกษาบ้านท่ีมีการน าผักในท้องถิ่น
มาประกอบอาหารพบว่าการปลูกการบริโภคและการ จ าหน่ายผักในท้องถิ่นและอาหารผักในท้องถิ่น เป็นรายได้
ส าหรับสมาชิกชุมชนในชุมชนที่ประสบความส าเร็จเนื่องจาก ปลูกผักในท้องถิ่นและบริโภคผักในท้องถิ่น มีความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว และมีรายได้เสริมในครอบครัว ท าให้คนในและนอกชุมชนมีอาหารปลอดภัย
ส าหรับการบริโภคในชีวิตประจ าวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพ  ผักในท้องถิ่น เป็นพืชที่เจริญงอกงามตามธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ได้แก่ ป่า สวน ไร่ นา แหล่งน้ าล าคลองหรือชาวบ้านอาจน ามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อการบริโภคก็ได้ผัก
พื้นบ้านอาจมีช่ือเรียกเฉพาะ และมีวิธีการเฉพาะในการน าไปประกอบอาหารตามกรรมวิธีของแต่ละท้องถิ่น 
ชาวบ้านอาจจะน ามารับประทาน ส่วนต่างๆแตกต่างกันออกไป เช่น ส่วนใบ ยอดอ่อน ดอก ผล เมล็ด หน่อ หรือ
ราก ผักพื้นบ้านเป็นองค์ประกอบ ส าคัญในการประกอบเป็นอาหารที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยมานานเป็น
การบริโภคอาหารที่สอดคล้อง กับท้องถิ่นและสภาพร่างกาย เป็นท้ังอาหารและยา คุณค่าทางวัฒนธรรมอาหารไทย
และในท้องถิ่น มีการสืบทอดผ่านระบบความเช่ือของการดูแลรักษา  สุขภาพแบบแผนไทย ร่างกายมนุษย์มีความ
สมดุลของธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ หากธาตุทั้ง 4 สมดุลจะท าให้ร่างกายปกติการรับประทานผัก
ในท้องถิ่น จึงควรพิจารณาจากธาตุของร่างกายโดยคัดสรรผักในท้องถิ่น  เพื่อประกอบอาหารให้สอดคล้องกับ
ร่างกาย 1. คุณค่าด้านภูมิปัญญาทางท้องถิ่นผักพ้ืนบ้านเป็นพืชที่คนไทยเก็บหาและน ามาปรุงอาหารพื้นบ้าน หรือ
อาหารท้องถิ่นมาช้านานโดยเชื่อมโยงกับแบบแผนชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น ก่อรูปเป็นวัฒนธรรมอาหารของ ชุมชน 
ประเทศไทยมีอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดอาหารไทยที่ได้รับความสนใจ และมี ประโยชน์ด้าน
สุขภาพจากการยอมรับของคนไทยและคนต่างประเทศ ผักพ้ืนบ้านเป็นองค์ประกอบส าคัญที่หล่อ หลอมเป็นอาหาร
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสภาวะทางร่างกาย 2. คุณค่าทางด้านสุขภาพ ผักในท้องถิ่นเป็นอาหารที่มีความส าคัญ
ต่อมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน ส่วนที่เป็นผักมาจากหลายส่วนของพืช ตั้งแต่ยอดอ่อน ใบอ่อน ราก/หัว 
เหง้า ฝัก ดอก ผล เมล็ดและต้น อ่อน ผักส่วนใหญ่ที่บริโภคในปัจจุบัน เป็นพืชป่า ท่ีเก็บมาจากธรรมชาติ ต่อมาจึงมี
การปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ องค์ประกอบของผักในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ า มากว่าร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือ
ประกอบด้วยสารอาหาร จากรายงานทางวิทยาศาสตร์พบว่า การบริโภคผักและผลไม้ สามารถช่วยลดความเสีย่งตอ่
การเกิดโรคเรื้อรัง หลายชนิด 3. คุณค่าทางด้านความมั่นคงทางอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO)ได้ นิยาม “ความมั่นคงทางอาหาร” มีความหมายว่า การที่ประชาชนมีปริมาณอาหารเพื่อการ
บริโภคที่เพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ และอาหารนั้นมีคุณภาพ หมายถึง มีคุณค่าทาง
โภชนาการและ ความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างท่ัวถึง  

ผักในท้องถิ่นท่ีปลูกได้ตลอดทั้งปี มีจ านวนกว่า 50 ชนิด ตัวอย่างเช่น ผักเชียงดา ผักปลัง(ภาคกลาง) ผัก
ชะพลู ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า ผักโขม มะระขี้นก ติ้วขาว ฟัก ผักกระโดน ผักพ้ืนบ้านหลายชนิดมีการปลูกและ 
จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผักที่ ปลอด
สารพิษ ผักพื้นบ้านที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติ หรือปลูกแบบธรรมชาติจึงเป็นผักที่สะอาดและปลอดสารพิษ ท าให้
ผักในท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งในเฉพาะฤดูและตลอดปี ความนิยมในท้องถิ่น 
เช่น ผักหวานป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอ าเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ท ารายได้ให้คนในท้องถิ่นไม่ต่ ากว่า 10 ล้าน
บาทต่อปี ผักพื้นบ้านบางกลุ่มนอกจากจะใช้ประกอบในต ารับอาหารต่างๆแล้ว ยังพบว่ามีสรรพคุณเป็นพืช  
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สมุนไพรอีกด้วย จึงนับได้ว่าผักในท้องถิ่น มีทั้งคุณประโยชน์ในด้านการน ามาใช้เป็นอาหาร และคุณประโยชน์ใน
ด้าน การน ามาใช้เป็นยารักษาโรคหรอืบ ารุงสุขภาพไปในตัว ดังนั้นอาหารจึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เพียงแค่
ใช้ เพื่อเป็นการบริโภคเพียงอย่างเดียว หากแต่มีความเกี่ยวข้องไปถึงด้านสุขภาพและการรักษาโรคให้แก่มนุษย์
อย่าง แยกกันไม่ออก เพราะเหตุนี้อาหารจึงกลายเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ดังค าที่ว่า “You are what you eat” หมายถึงการที่สุขภาพของเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรา 
รับประทานเข้าไปนั่นเอง แม้ว่าต ารับอาหารที่ประกอบจากผักพื้นบ้านไทยจะมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าสูง แต่
เนื่องจากต ารับ อาหารที่ประกอบจากผักในท้องถิ่นนั้น เป็นต ารับที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกกับรสนิยมในการบริโภค
ของคนในแต่ละ ภูมิภาคเท่านั้น จึงท าให้ผักในท้องถิ่นของไทยมีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มแคบๆทั้งๆที่มีศักยภาพสูง การ
ที่จะเผยแพร่ในท้องถิ่นของไทยอันทรงคุณค่าของไทยออกสู่ครัวโลก เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติโดย
การน าทรัพยากรผักในท้องถิ่นอันมีคุณค่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับประทานอาหารจากผักในท้องถิ่น เพื่อน ามาวางแผนการตลาด ในการพัฒนาตลาด
อาหารจากผักในท้องถิ่นที่ไปสู่ครัวโลก รวมถึงสามารถน ามาใช้ขยายผล ในเชิงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
โดยเฉพาะจากระดับชุมชนต่อไป 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับเด็กในวัยเรียนควรได้รับการส่งเสริมแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายเกิดเป็นนิสัยการกินการยอมรับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกินอยู่เป็นประจ าส าคัญที่สุดของ
การพัฒนาการ ทั้งทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพและเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นช่วง
แห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงามส าหรับชีวิต การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็น  สิ่งส าคัญส าหรับเด็กใน
วัยเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดี การบริโภคผักต่อเด็กในวัย
เรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรงของประเทศชาติ การ
ปลูกฝังการบริโภคผักตามหลักโภชนาการ จึงมีความส าคัญยิ่งต่อภาวะหน้าที่ครอบครัวคนใกล้ชิด เมื่อเด็กเข้าสู้
ระบบโรงเรียนเด็กก็จะได้รับการส่งเสริมการบริโภคผักตามหลักโภชนาการในกระบวนการเรียนการสอนที่เป็น
รูปแบบท่ีชัดเจนมากขึ้น สร้างพัฒนาการต่างๆ ให้เด็กจากการส่งเสริมทุกด้าน รับรู้เรียนรู้สู่การส่งเสริมการบริโภค
ผักเป็นการจัดประสบการณ์ ที่เด็กได้รับเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้คุณค่าของการบริโภคผักจากกระบวนการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้จาก การได้สัมผัส ได้หยิบ ได้จับ ได้ชิมต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ.2542: 10) การส่งเสริมจัดประสบการณ์ให้เด็กในวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมการ
บริโภคผักตามหลักโภชนาการให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรม  ส าหรับเด็กควร
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม หรือด าเนินกิจกรรมให้มากที่สุดครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหาและประสบการณ์เพื่อให้เด็กเกิด
ความชอบในการบริโภคผักและเรียนรู้คุณค่าของผักด้วยตนเองการที่ครูจะช่วย ส่งเสริมด้วยแรงเสริมให้เด็กบริโภค
ผักเป็นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาจากความรู้สึกของตนเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้มองเห็นได้ชัดว่า การบริโภคอาหารของเด็กในวัยเรียนมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของสุขภาพและร่างกายในอนาคต ในการท าการวิจัยครั้งนี้ก็ได้ทราบถึงปัญหาของแนวทางการใช้ชีวิต
ของชุมชนรอบ ว่าชีวิตความเป็นอยู่มีแนวโน้มเป็นอย่างไร ก็พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานนอกพื้นที่ท าให้การ
ดูแลบุตรหลานเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งบุตรหลานของชุมชนแห่งนี้ก็เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม ซึ่งเมื่อมอง
โดยทั่วๆไปเด็กมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ ไม่รับประทานผัก กินอาหารยาก เลือกกินอาหารที่ชอบ และไม่
รู้จักผักต่างๆ ซึ่งผักส่วนใหญ่ที่แม่ครัวในโรงเรียนน ามาประกอบอาหารเป็นผักในท้องถิ่นท่ีนักเรียนรู้จัก และแทบทุก
บ้านก็ปลูก แต่นักเรียนไม่รู้จัก ไม่กินผัก อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่ทางครอบครัวของเด็กไม่ช่วยให้เด็กกินผักและกลับ
กลายเป็นทางโรงเรียนจะต้องช่วยเด็กให้รู้จักและกินผัก ซึ่งเมื่อทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เด็กได้รู้จัก
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และกินผักแล้ว เมื่อนักเรียนกลับไปบ้านก็พบว่าทางครอบครัวก็ยังไม่บังคับให้กินผัก ให้เลือกกินตามใจชอบ
เหมือนเดิม จึงท าให้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ยังคงกินผักยาก และมีร่ายกายที่ไม่แข็งแรง น้ าหนักไม่ได้มาตรฐาน หาก
ปล่อยไว้ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกวิธีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพ และพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กได้ในอนาคต 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบบริโภคผัก ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม ที่ได้รับความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผัก โดยการน าผักใน
ท้องถิ่นที่นักเรียนคุ้นเคยมาแปรรูปเป็น ผักแผ่นทอดกรอบ เพื่อลบภาพของผักสีเขียวที่ไม่น่ารับประทานเป็นผัก
แผ่นทอดกรอบ ท่ีกินง่ายและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และนักเรียนได้ลงมือท าโดยการน าผักในท้องถิ่นที่นักเรียน
รู้จักมาแปรรูป ให้กลายเป็นผักแผ่นทอดกรอบ ปรุงรสชาติตามใจชอบเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะรูป
แบบเดิม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบการบริโภคของเด็กในวัยเรี ยนที่ได้รับ
ประสบการณ์ของการรับประทานอาหารที่มีรูปแบบใหม่ แลทางเลือกหลากหลายในการเข้าถึงการบริโภคเมนูผักที่
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อันจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผักของนักเรียนในวัยเรียน ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักของนักเรียนในวันเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคผักของนักเรียน 

2. เพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการช่วยส่งเสริมผักในท้องถิ่นที่ไร้ค่าให้มีคุณประโยชน์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องความเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผักของนักเรียนโรงเรยีนบ้าน 
เหรียงงาม มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม 2. 
ส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผักของนักเรียน โรงเรียนบ้านเหรียงงาม  

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนช้ันอนุบาล 3 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคผักในท้องถิ่น

ของนักเรียนมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

เหรียงงาม โดยก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท าการช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ทราบ และอธิบายถึงวิธีการ
สัมภาษณ์  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผัก โดยจะแบ่งการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1 คือก่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผัก ครั้งที่ 2 คือ บันทึกภายหลังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคผัก  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นจากกรอบแนวความคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่  

เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับการศึกษา เพศ โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก 

(Multiple choices question)  
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยค าถามอาหาร จากผักในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก อาหารจากผักใน
ท้องถิ่นที่ท่านบริโภคเป็นประจ า พฤติกรรมในการรับประทานอาหารจากผักในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นลักษณะใด 
โดยเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจากผักในท้องถิ่น ส่วนใหญ่นักเรียนจะบริโภคในโรงเรียนท่ีแม่ครัวได้ท าให้ในมื้อของ
อาหารกลางวัน นิยมบริโภคอาหารจากผักในท้องถิ่นในวันใด นักเรียนนิยมบริโภคอาหารจากผักในท้องถิ่นใน
ช่วงเวลาใดใครมีส่วนร่วมในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่านผักในท้องถิ่นของนักเรียน  จากผักในท้องถิ่นไป
รับประทานครั้งละกี่คน(รวมผู้ตอบ) เหตุผลที่ท่านเลือกรับประทานอาหารจากผักในท้องถิ่น  สถานที่ ท่ีท่านไปซื้อ
หรือรับประทานอาหารจากผักในท้องถิ่นบ่อยที่สุด  

ตอนที่ 3 แบบบันทึกพฤติกรรมก่อนและหลังการบริโภคผัก โดยครูจะบันทึกพฤติกรรมการกินผักของ
นักเรียนก่อนเบื้องต้น 1 ครั้ง และภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผักในรูปแบบของผักแผ่นทอดกรอบ ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินผักเป็นไปในรูปแบบใด และจะมีการบันทึกอีก 1 ครั้ง รวมการบันทึกพฤติกรรมการ
บริโภคผัก จ านวน 2 ครั้ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยการใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ดังนี ้
- อายุ  
- เพศ  
- น้ าหนัก  
- ส่วนสูง  
- ช้ันท่ีนักเรียนก าลังศึกษา 
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบรโิภคอาหารผักในท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดย

การใช้การแจกแจง ความถี่ (Frequency) ดังนี ้
- ความสามารถในการเลือกรับประทานผักแต่ละชนิด 
- พฤติกรรมในการบริโภคผักของนักเรียนในขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียน 
- พฤติกรรมในการบริโภคผักของนักเรียนในขณะที่นักเรียนอยู่บ้าน 
- พฤติกรรมภายหลังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคผักของนักเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิจัยเรื่อง การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักในท้องถิ่น ของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม มี
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี จากเดิมที่นักเรียนไม่รู้จักและไม่เปิดใจยอมรับการกินผัก ก็หันมาสนใจและยอมรับ
ผักในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น โดยวิธีการที่ผู้วิจัยน ามาใช้นั้นผู้วิจัยได้น าผักในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็น ผักแผ่นทอด
กรอบ ก็พบว่านักเรียนช่ืนชอบและกินผักได้ง่ายขึ้น และเปิดใจยอมรับการบริโภคผัก ลบความคิดที่ว่าผักขม ไม่น่า
รับประทาน ให้เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจและอยากทดลองว่ารสชาติเป็นอย่างไร นอกเหนือจากความน่าสนใจในการ
รับประทานผักแล้ว การที่นักเรียนหันมาเปิดใจรับประทานผักเป็นการช่วยเสริมร่างการของนักเรียนให้เติบโต
แข็งแรงสมวัย และพัฒนาการเต็มวัยตามเกณฑ์ 
 2. พฤติกรรมของนักเรียนในการบริโภคผักเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการบริโภคผักให้หลากหลาย การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารของทางโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้มีผักของ
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ท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานในแต่ละเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนแล้วนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่
อยู่บ้านก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่โรงเรียน เห็นได้จากการที่
นักเรียนมีความสนใจ เมื่อผู้วิจัยบอกส่วนผสมของการท า ผักแผ่นทอดกรอบ ก็เป็นที่สนใจกับนักเรียนที่ไม่ชอบกิน
ผักในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวและคุ้นเคยที่สุด และรู้ว่าผักที่ตนเองไม่ชอบสามารถมาท าเป็นของกินเล่นได้อย่างอร่อย 
เมื่อเด็กกลับไปถึงบ้านก็บอกให้ผู้ปกครองหาผักในท้องถิ่นที่อยู่บริเวณบ้านมาท าเป็น ผักแผ่นทอดกรอบ และเมื่อ
นักเรียนรู้ว่าผักในท้องถิ่นที่ไม่อร่อย แต่พอมาท าเป็น ผักแผ่นทอดกรอบก็ท าให้นักเรียนสามารถกินผักชนิดอื่นๆได้
โดยง่าย และช่วยส่งเสริมสุขภายร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตตามวัย 
 3. จากผลการวิจัยผู้วิจัยก็พบว่า ในงานวิจัยมีส่วนช่วยส่งเสริมผักในท้องถิ่นที่ไร้ค่าให้มีประโยชน์และ
สามารถน ามาแปรรูปให้เกิดเป็นผักท่ีมีคุณประโยชน์ด้วยการแปรรูปผักในท้องถิ่นที่ธรรมดา ให้เป็นผักที่รับประทาน
ได้ง่ายนอกเหนือจากจะช่วยให้เด็กในชุมชนชอบรับประทานผักแล้ว ก็ยังสร้างคุณค่าให้กับผักท้องถิ่นที่ธรรมดาให้
เป็นผักในท้องถิ่นที่มีคุณค่า สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วยในอนาคต 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักในท้องถิ่น ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม จังหวัดพัทลุง” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดย

สบเนื่องมาจากปัญหาที่แก้ได้ยากของนักเรียนที่ไม่บริโภคผัก สืบมาจนเป็นนิสัยไม่ชอบผัก ไม่ชอบลักษณะ ไม่ชอบ
กลิ่น ท้ังๆที่ผักในท้องถิ่นเป็นผักท่ีแต่ละครัวเรือนของนักเรียนปลูก และนักเรียนคุ้นเคยผักมาตั้งแต่เด็กๆ ผลกระทบ
ที่ตามมาคือ เวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนจะเขี่ยออก และเลือกรับประทานในสิ่งที่ชอบ จึง
ส่งผลระยะยาวมาจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่บริโภคผักมักจะมีร่างกายที่ผอม และป่วยบ่อย 
จะมักเป็นหวัด และน้ ามูกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้วิจัยได้มีแบบสัมภาษณ์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและแบบบันทึก
พฤติกรรมการบริโภคผักโดยจะบันทึกสังเกตพฤติกรรม 2 ครั้งคือ ก่อนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
บริโภคผัก 1 ครั้ง และใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผักปีก 1 ครั้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริโภคผัก ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น นักเรียน
เปิดใจยอมรับและกล้าที่จะทดลองรูปแบบการบริโภคผักท่ีเปลี่ยนไป และความรู้สึกท่ีอยากกินผักเพิ่มมากขึ้นเห็นได้
จากแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักที่เปลี่ ยนไป ที่เห็นผลการวิจัยไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็เพื่อจะพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียน ให้เป็นในแนวทางที่ดีขึ้นเพื่อส่องผลต่อการพัฒนาร่างกาย และ
สติปัญญาในล าดับต่อไปในอนาคต เพราะหากร่างกายแข็งแรงเติบโตสมวัย การเรียนรู้ในอนาคตก็จะพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีขึ้นต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มของเด็กช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่วงวัย
ของเด็กช่วงนี้เป็นวัยที่เลือกกินเฉพาะของที่ตัวเองชอบ และไม่ชอบกินผัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่แก้ไขได้
ยากหากปล่อยไว้นานจะท าให้ติดเป็นนิสัยที่จะปฏิเสธการบริโภคผักในอนาคต ซึ่งเมื่อวิจัยผลของการวิจัยก็ท าให้
ทราบว่าการที่เด็กในพื้นที่ปฏิเสธที่จะบริโภคผักในท้องถิ่นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าเด็กเลือกที่จะไม่สนใจ และไม่ท า
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่ใกล้ตัวทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่นักเรียนเกิด ดังปัญหาข้างต้นก็ท าให้ต้องเรียนรู้ถึงบริบท
โดยรอบ เพื่อน ามาซึ่งความตัวอย่างความเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคผักของนักเรียน เพราะ
นอกจากจะช่วยลดปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนแล้วยังจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคตของนักเรียน นอกจากการเอาการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผักของนักเรียนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียนแล้วยังจะช่วยส่งผล
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ระยะยาวกลับไปยังที่บ้านของนักเรียนด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงจะ
ประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างทางโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียนท่ีจะช่วยส่งเสริมกัน
เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในระยะยาว และส่งผลที่ดีต่อนักเรียนในอนาคตต่อไป 

นอกจากน้ันกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในระยะยาวแล้ว
ก็ยังส่งผลต่อท้องถิ่น เพราะหากเมื่อสร้างคุณค่าให้กับผักในท้องถิ่นได้อย่างดีแล้วนั้นจะส่งผลต่อไปในอนาคตในการ
ยกระดับผักในท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักและแพร่ขยายออกสู่ท้องถิ่นอื่น ท าให้ท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่เป็นที่น่าเรียนรู้เพราะ
มีทรัพยากรที่ดีมากมายให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตผู้วิจัยและผู้ที่สนใจใน
งานวิจัยจะยกระดับผักในท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จัก และต้องการอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับผักท้องถิ่น
ที่ไม่มีประโยชน์ให้มีคุณค่าต่อไปในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
 1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักผักในท้องถิ่นบริเวณรอบท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และทราบถึงประโยชน์ของ
ผักในท้องถิ่นของตนเองว่ามีคุณประโยชน์ และสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง 
 2. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักในท้องถิ่น 
 3. ชุมชนช่วยปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เอื้อกับการศึกษาของนักเรียน 
 4. ผู้ปกครองช่วยส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักควบคู่ไปกับทางโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากกว่าน้ี 
 2. ควรมีการใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 
 3. ควรมีการน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาแห่งอื่น ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้ได้
รูปแบบงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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การศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม 
“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 
Students’ behaviors in reducing plastic use using a behavior record encourage 

students to reduce plastic use in their daily life   
of grade 4-5 at Ban Riang Ngam School 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ 
5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก”
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี 4 และ 5  ของโรงเรียนบ้านเหรียงงาม จ านวน 
30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 15 คนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน 
ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry – based learning : 5Es) แบบ
บันทึกกิจกรรม“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” และแบบสอบถามพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry – based learning : 
5Es) โดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ขยะพลาสติก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบันทึกพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” อย่างต่อเนื่อง พบว่าหลังการจัดกิจกรรมข้อท่ีนักเรยีนมีพฤติกรรม
การลดใช้พลาสติกที่นักเรียนปฏิบัติทุกครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คือ นักเรียนเลือกซื้อไอศกรีมแบบโคนกินได้แทน
ไอศกรีมแบบถ้วยจ านวน 17 คน (ร้อยละ 56.66)  ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกที่นักเรียนไม่เคย
ปฏิบัติเลย เป็นจ านวนมากที่สุด คือ นักเรียนชักชวนให้บุคคลอื่นปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเหมือนตนเองเมื่อมี
โอกาส จ านวน 6 คน( ร้อยละ 20.00) 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม การลดใช้พลาสติก  แบบบันทึกกิจกรรม 

 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเหรียงงาม อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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Abstract 
 This research aims to investigate students’ behaviors in reducing plastic use. 30 pupils 
grade 4-5 at Ban Riang Ngam School were sample cases. Inquiry-based learning (5Es) was 
designed for data collection. That is, students were assigned to record their behavior in using 
plastic. Students had to give their opinions, analyze the cause-effect of plastic use. Also, a  
behavior survey was used and content analysis was applied in data analysis. The research  
indicated that an inquiry-based learning using a behavior record encourage students to reduce 
plastic use in their daily life. It showed that approximately 57% of students bought ice cream 
cone instead of ice cream in a plastic cup. Moreover, around 20% of students reported that 
they motivate others to say no to plastic bags.  
Key words : Behavior, reducing plastic use, behavior record  

บทน า 

ในแต่ละปี ทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ กว่าร้อยละ50 เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง (Single-use Plastic) เช่น ขวดน้ าพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก รวมไปถึงภาชนะพลาสติกอื่นๆ และใน
จ านวนนี้มีขยะพลาสติกมากถึง 13 ล้านตันที่ไหลลงสู่ท้องทะเล  ขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ และจ านวนหนึ่งกลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลเพราะรูปร่างคล้ายอาหารของพวกมัน มีการประมาณการว่า
ในทุกปี เต่าทะเล นกทะเล วาฬ โลมา และพะยูนนับแสนตัวต้องตายจากการกินพลาสติกเข้าไป โดยเฉพาะในประเทศ
ไทยพบสัตว์ทะเลหายากที่ตายจากการกินขยะพลาสติกและเศษเครื่องมือท าการประมงเฉลี่ย 300 กว่าตัวต่อปี และอีก
จ านวนไม่น้อยท่ีถูกขยะเหล่านี้รัดตรึงตามล าตัวจนเป็นอุปสรรคในการเติบโต หาอาหาร และตายลงในที่สุด สาเหตุหลัก
มาจากการด าเนินชีวิตปกติประจ าวันของคนไทยท่ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้นชิน ยกตัวอย่าง
เช่น การซื้อกาแฟ 1 แก้วนั้นสร้างขยะพลาสติกมากถึง 4 ช้ิน ได้แก่ แก้วพลาสติก ฝาพลาสติก หลอดพลาสติก และ
ถุงพลาสติก จากพฤติกรรมการบริโภคนี้ท าให้สถานการณข์ยะพลาสติกในประเทศไทยนั้นอยู่ในข้ันวิกฤต โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยคิดเป็น 7,000 ตันต่อวัน โดยขยะเหล่านี้ใช้
เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี หากก าจัดด้วยวิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า หรือหากน าไปเผา
ท าลายจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทิ้งสารตกค้างปนเปื้อนไว้ในดินและน้ าอีกด้วย  
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561 ) 

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอีก 11 แห่ง รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตน้ าดื่มรายใหญ่ 5 ราย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการ
เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap Seal) ซึ่งมีปริมาณมากถึง 2,600 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นน้ าหนักประมาณ 520 ตัน 
หรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลกถึง 6.5 รอบ โดยตั้งเป้างดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม
ทั้งหมดภายในปี 2562 (The Standard, 2561) นอกจากนี้องค์กรภาครัฐและเอกชนยังมีแคมเปญงดแจกถุงพลาสติก
และรณรงค์ใช้ถุงผ้า ไม่ว่าจะเป็นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้ผู้ป่วยพกถุงผ้ามารับยาเอง หรือร้านสะดวก
ซื้อและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีโปรโมชันสะสมแต้มหากไม่รับถุงพลาสติก หรือในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งต่างน าร่อง
ด้วยการงดแจกถุงพลาสติกและมีถุงผ้าให้ยืมใช้ อีกทั้งในกลุ่มของโรงแรม ร้านกาแฟ และร้านอาหารหลายแห่ง ต่าง
เสนอแนวทางในการใช้หลอดกระดาษแทนการใช้หลอดพลาสติก รวมไปถึงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้อย่างสบู่ 
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แชมพู และโลช่ัน มาเป็นผลิตภัณฑ์แบบถาวรแทนผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณก๊าซที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  

โรงเรียนบ้านเหรียงงามเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกอบด้วยครูและบุคคลากรจ านวน 12 คน มีนักเรียน
ตั้งแต่ระดับช้ัน อนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 138 คน ซึ่งก าลังเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกเช่นกัน ขยะ
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นประเภทถุงนม หลอดนม ขวดน้ าพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงขนม  
ในกรณีของขวดน้ าพลาสติกซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลทางโรงเรียนได้มีนโยบายให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งและจะมีร้านรับซื้อของ
เก่าเข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่อง  แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาคือขยะพลาสติกชนิดอื่นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และต้องท า
การเผาท าลาย ดังนั้นการปลูกจิตส านึก และการให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการลดการใช้
พลาสติกโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเช่ือมโยงไปสู่พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของการลดใช้พลาสติก จึงมีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลดการใช้พลาสติกของนักเรียนช้ัน  ประถมศึกษาปีที่ 4 
และ 5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry – based learning : 5Es) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกกิจกรรม“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” และแบบสอบถามพฤติกรรม
การลดใช้พลาสติก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียน 
บ้านเหรียงงาม โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรยีนโรงเรยีนบ้านเหรียงงาม จังหวดัพัทลุง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

123 คน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี 4 และ 5 ของโรงเรียนบ้านเหรียงงาม 

จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 15 คนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
15 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry – based 
learning : 5Es) และแบบบันทึกกจิกรรม “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 

ตัวแปรตาม  ได้แก่  พฤติกรรมการลดใช้พลาสติก 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาขยะพลาสติกที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนจากการสังเกตและ

การศึกษาข้อมูลจากครูและบุคคลากรในโรงเรียนรวมทั้งศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมาพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของนักเรียน  
  2) ในขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรยีนรู้เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
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 เรื่อง ผลกระทบของขยะพลาสตกิ และเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ท่ีสร้างขึ้นและผ่านการตรวจ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ผู้วิจัยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  3  คาบเรียน และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  3  คาบเรียน  โดย
ใช้แผนการจัดการเรยีนรู้เดียวกัน   

3) ในขั้นสังเกต (Observe) ในขณะที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยไดส้ังเกตพฤติกรรมต่างๆ   
ของผู้เรียนที่มตี่อการท ากิจกรรมและการตอบค าถามในช้ันเรียนแล้วบันทึกข้อมูลของการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น ใน
ทุกๆ ครั้งที่ด าเนินการสอน  

4) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนกลุม่ที่ศึกษาลงมือท าแบบบันทึกกิจกรรม “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้
พลาสติก”   ซึ่งผู้วิจัยไดจ้ัดท าขึ้น          

5) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ไดจ้ากการสังเกต และจากแบบบันทึกการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ มาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามพฤติกรรม  

6) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัครั้งนี้  คือ 

 แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  3 แผน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบของขยะพลาสติก และ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติก ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ระดับช้ันละ  3  คาบเรียน  
รวมใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งระดับช้ันปีที่ 4และ 5 จ านวน  6 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง ใช้
เวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry – based 
learning : 5Es) ซึ่งผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการ
น าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง 
หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็น
เรื่อง ท่ีเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรูม้าแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ 4. ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน า
แบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น  5. ขั้นประเมิน (evaluation)เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะ
น าไปสู่การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (IOC) และภาษาที่ใช้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) แบบบันทึกกิจกรรม  “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏเิสธการใช้พลาสติก” ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบจดัท าขึ้น
เพื่อให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ตนเองได้ปฏิบตัิในการลดใช้พลาสตกิในชีวิตประจ าวันซึ่งสามารถบันทกึได้ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 

2) แบบสอบถามพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก เป็นค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือการปฏิบัติทุกครั้ง 
ประจ า บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเ่คยเลย จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามเชิงนิมาน ให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ ซึ่งการสร้างเครื่องมือผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามน าเสนอใหผู้้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ความ
ครอบคลมุเนื้อหา ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปใช้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบบันทึกกจิกรรม “ลูกเหรยีงไม่ เด็กรุ่นใหม่
ปฏิเสธการใช้พลาสติก” เพื่อน ามาจัดท าแบบสอบถามพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก จ านวน 10 ข้อ 

2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่เป็นร้อยละ 
การหาร้อยละ (%) 

 
 

 
 
เมื่อ  n คือ จ านวนนักเรียนท่ีต้องการหา 

   N คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม “ลูกเหรยีงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธ

การใช้พลาสติก”ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม จ านวน 30คน ผู้วจิัยเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามเชิง   
นิมาน (เชิงบวก) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อที ่ พฤติกรรม 

การปฏิบัต ิ

ทุกครั้ง ประจ า บางครั้ง 
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย
เลย 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

1 นักเรียนน าแก้วของตนเองไปซื้อน้ าดื่มหรือน้ าผลไม้ที่
โรงอาหาร 

9 
(30.00) 

6 
(20.00) 

15 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 นักเรียนใช้แก้วดื่มนมแทนการใช้หลอดดดู 6 
(20.00) 

3 
(10.00) 

21 
(70.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 นักเรียนไปซื้อของที่ตลาดโดยใช้ตะกร้าใส่ของ 1 
(3.33) 

1 
(3.33) 

14 
(46.66) 

9 
(30.00) 

5 
(16.66) 

4 นักเรียนน าภาชนะ เช่น จาน กล่องข้าวห่อ ช้อน ไปซื้อ
อาหารตามร้านค้า 

0 
(0.00) 

2 
(6.66) 

17 
(56.66) 

7 
(23.33) 

4 
(13.33) 

5 นักเรียนปฏเิสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า หรือร้าน
สะดวกซื้อ 7-eleven 

4 
(13.33) 

7 
(23.33) 

15 
(50.00) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

6 นักเรียนปฏเิสธการรับ ฝาครอบแก้ว หลอด ถุงหิ้วแก้ว 
จากร้านขายน้ าต่างๆ 

5 
(16.66) 

10 
(33.33) 

9 
(30.00) 

5 
(16.66) 

1 
(3.33) 

7 นักเรียนใช้ถุงผ้าในการพกพาสิ่งของแทนการใส่ใน
ถุงพลาสติก 

5 
(16.66) 

4 
(13.33) 

9 
(30.00) 

11 
(36.66) 

1 
(3.33) 

8 นักเรียนเลือกของกินของใช้ที่มีบรรจุภณัฑ์ที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

3 
(10.00) 

7 
(23.33) 

17 
(56.66) 

3 
(10.00) 

0 
(0.00) 

9 นักเรียนเลือกซื้อไอศกรีมแบบโคนกินได้แทนไอศกรีม 17 11 2 0 0 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก (N = 30) 
หมายเหตุ : ทุกครั้ง หมายถึงปฏิบัต ิ10 ครั้งขึ้นไปใน1เดือน ประจ า หมายถึงปฏบิัติ 7-9 ครั้งขึ้นไปใน1เดือน  บางครั้ง หมายถึงปฏบิัติ 
4-6 ครั้งขึ้นไปใน1เดือน นานๆคร้ัง หมายถึงปฏิบัติ 1-3 ครั้งขึ้นไปใน1เดือน ไม่เคยเลยหมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลยใน1เดือน 

 
ภาพที่1 แผนภูมิแท่งแสดงพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก 

 
 
จากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกของนักเรียนในข้อที่ 1 นักเรียนน าแก้วของ

ตนเองไปซื้อน้ าดื่มหรือน้ าผลไม้ที่โรงอาหาร นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 30.00 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 
20.00ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 50.00  ปฏิบัตินานๆครั้งและไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.00 ข้อที่ 2 นักเรียนใช้แก้ว
ดื่มนมแทนการใช้หลอดดูด นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 20.00 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 10.00ปฏิบัติบางครั้ง 
ร้อยละ 70.00  ปฏิบัตินานๆครั้งและไมเ่คยปฏบิัติเลย ร้อยละ 0.00 ข้อท่ี 3 นักเรียนไปซื้อของที่ตลาดโดยใช้ตะกร้า
ใส่ของ นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งและปฏิบัติประจ าเท่ากัน ร้อยละ 3.33 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 46.66  ปฏิบัติ
นานๆครั้งร้อยละ 30.00 และไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 16.66 ข้อที่ 4 นักเรียนน าภาชนะ เช่น จาน กล่องข้าวห่อ 
ช้อน ไปซื้ออาหารตามร้านค้า นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 0.00ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 6.66 ปฏิบัติบางครั้ง 
รอ้ยละ 56.66  ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 23.33 และไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 16.66 ข้อที่ 5 นักเรียนปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกจากร้านค้า หรือร้านสะดวกซื้อ 7-eleven  นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 13.33ปฏิบัติประจ า 
ร้อยละ 23.33 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 50.00  ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 10.00 และไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 3.33 
ข้อที่ 6 นักเรียนปฏิเสธการรับ ฝาครอบแก้ว หลอด ถุงหิ้วแก้ว จากร้านขายน้ าต่างๆ  นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้ง
ร้อยละ 16.66ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 33.33 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 30.00  ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 16.66 และไม่
เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 3.33 ข้อที่ 7 นักเรียนใช้ถุงผ้าในการพกพาสิ่งของแทนการใส่ในถุงพลาสติก  นักเรียนมีการ
ปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 16.66 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 13.33 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 30.00  ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 
36.66 และไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 3.33 ข้อที่ 8 นักเรียนเลือกของกินของใช้ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติ นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 10.00 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 23.33 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 56.66  
ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 10.00 และไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.00 ข้อที่ 9 นักเรียนเลือกซื้อไอศกรีมแบบโคนกินได้
แทนไอศกรีมแบบถ้วย นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 56.66 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 36.66ปฏิบัติบางครั้ง ร้อย
ละ 6.66  ปฏิบัตินานๆครั้งและไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.00 ข้อที่ 10 นักเรียนชักชวนให้บุคคลอื่นปฏิเสธการรับ

แบบถ้วย (56.66) (36.66) (6.66) (0.00) (0.00) 
10 นักเรียนชักชวนให้บุคคลอื่นปฏเิสธการรับถุงพลาสติก

เหมือนตนเองเมื่อมีโอกาส 
1 

(3.33) 
2 

(6.66) 
9 

(30.00) 
12 

(40.00) 
6 

(20.00) 
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ถุงพลาสติกเหมือนตนเองเมื่อมีโอกาส  นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 3.33 ปฏิบัติประจ า ร้อยละ 6.66ปฏิบัติ
บางครั้ง ร้อยละ 30.00  ปฏิบัตินานๆครั้งร้อยละ 40.00 ไม่เคยปฏิบัติเลย ร้อยละ 20.00 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติทุกครั้งสูงสุด คือ ข้อท่ี 9 นักเรียนเลือกซื้อไอศกรีมแบบโคนกินได้
แทนไอศกรีมแบบถ้วย ร้อยละ 56.66 รองลงมาคือ ข้อที่ 1 นักเรียนน าแก้วของตนเองไปซื้อน้ าดื่มหรือน้ าผลไม้ที่
โรงอาหาร ร้อยละ 30.00 และ ข้อที่ 2 นักเรียนใช้แก้วดื่มนมแทนการใช้หลอดดูด นักเรียนมีการปฏิบัติทุกครั้ง ร้อย
ละ20.00 และพฤติกรรมที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติเลยสูงสุดคือ ข้อที่ 10 นักเรียนชักชวนให้บุคคลอื่นปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกเหมือนตนเองเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 20.00 รองลงมา คือ นักเรียนไปซื้อของที่ตลาดโดยใช้ตะกร้าใส่ของ 
ร้อยละ 16.66 และข้อที่ 4 นักเรียนน าภาชนะ เช่น จาน กล่องข้าวห่อ ช้อน ไปซื้ออาหารตามร้านค้า ร้อยละ 13.33 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม “ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่
ปฏิเสธการใช้พลาสติก”ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม พบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมการลดใช้พลาสติกอยู่ในระดับที่พึ่งประสงค์ หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry – based learning : 5Es) โดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและแนวทางแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบันทึกพฤติกรรมการลดใช้
พลาสติกลงในแบบบันทึกกิจกรรม“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” อย่างต่อเนื่อง พบว่าข้อที่
นักเรียนมีพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกที่นักเรียนปฏิบัติทุกครั้งสูงสุด คือ นักเรียนเลือกซื้อไอศกรีมแบบโคนกินได้
แทนไอศกรีมแบบถ้วย ร้อยละ 56.66 และนักเรียนน าแก้วของตนเองไปซื้อน้ าดื่มหรือน้ าผลไม้ที่โรงอาหาร ร้อยละ 
30.00 ส่วนพฤติกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยได้ คือ พฤติกรรมการชักชวนให้บุคคลอื่นปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
เหมือนตนเองเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 20.00 และพฤติกรรมการไปซื้อของที่ตลาดโดยใช้ตะกร้าใส่ของ ร้อยละ 16.66  

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกในแต่ละข้อพบว่าพฤติกรรมที่นักเรียนจะปฏิบัติได้ทุกครั้งหรือ
เป็นประจ าส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่นักเรียนไม่ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากนัก เช่น นักเรียนเลือก
รับไอศกรีมแบบโคนกินได้แทนไอศกรีมแบบถ้วย หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรี ยน เช่น นักเรียนน า
แก้วของตนเองไปซื้อน้ าดื่มหรือน้ าผลไม้ที่โรงอาหาร และการใช้แก้วดื่มนมแทนการใช้หลอดดูด ส่วนพฤติกรรมที่ยัง
ปฏิบัติน้อยเป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการลดพลาสติกอย่างจริงจัง คือ การ
ชักชวนให้บุคคลอื่นปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเหมือนตนเองเมื่อมีโอกาส การพกตะกร้าไปใส่ของที่ตลาด และการ
พกพาภาชนะส่วนตัว เช่น จาน ช้อน ไปซื้อของตามร้านค้า  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมในการลดใช้พลาสติกส าหรบัผู้เรยีนควรจะเริม่ปลูกฝังตั้งแต่เดก็
ในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงเด็กในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพฤติกรรมที่ยั่งยืน 
  2. การสร้างแกนน านักเรียนมสี่วนส าคัญที่จะช่วยกันรณรงค์ให้เห็นถงึผลกระทบของปัญหาพลาสติกซึ่งจะ
เป็นตัวหลักในการประชาสัมพันธ์และช่วยเผยแพร่วิธีการลดใช้พลาสติกให้แพร่หลาย 

3. เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ท้ังจากผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท าความเข้าใจร่วมกันซึ่งอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ปัญหาขยะพลาสติกลดจ านวนลงให้น้อยท่ีสดุ 

4. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนนอกจากแบบสอบถามพฤติกรรมแล้วแบบวัดด้านเจตคติกส็ามารถใช้
ประกอบการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนได้อีกหนึ่งช่องทาง  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” เน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้นและ
ประชากรมีรายได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง ดังนั้น การศึกษา
จึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0” อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
การศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรู้กับคนหรือผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ ในสังคมที่มี
ความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรม ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
นอกจากการปรับปรุงเรื่องของหลักสูตร ต ารา และบทบาทของครูผู้สอนแล้ว ต้องส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับ
ผู้เรียนด้วย โดยครูผู้สอนจะต้องน าเทคนิควิธีการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อการพัฒนา  ในบทความนี้ผู้เขียน
ได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อเน้นพัฒนาจิตส านึกรักษาและสืบสาน
รากเหง้าของตนเองต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษและการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social 
Network)  เพื่อปลุกเร้าจิตส านึกผู้เรียนให้รักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง   เปิดโลกกว้างการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ผ่านการด ารงวิถีชีวิตประจ าวันที่แท้จริง ท าลายกรอบความรู้เฉพาะในหนังสือและความน่าเบื่อในช้ัน
เรียน อันจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น และมีพัฒนาการความคิดอย่างต่อเนื่องที่สามารถน าไปเป็นฐานในการ
สร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม (innovation) ได้ในอนาคต   
ค าส าคัญ : รากเหง้า, แหล่งการเรยีนรู้ท้องถิ่น,Thailand4.0,สื่อสังคมออนไลน์  
 

Abstracts 

 Nowadays, Thailand is approaching 'Thailand 4.0'  drives the country with 
technology, creativity, and innovation to people's wealth, stability and sustainability 
focusing on manufacturing section to more service section and high income. 
Particularly Thailand needs to create its own innovation. Education needs to be 
speeded up in terms of educational reform for learners to evidently  step into  

 

1 ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเขาชัยสน 
2 อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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"Education 4.0". Education is not only providing knowledge for people or learners 
but also prepare them to  be a human living in a diversity of multicultural society. 
Social studies teachers, religions and cultures in a context related to education 
need to enhance future skills for learners besides curriculum improvement 
textbooks and  their roles as instructors by bringing teaching techniques to develop 
learners to keep up with development. In this article, the researchers have used 
learning management by using local-based of learning resources focusing on self-
awareness of reserving and inheriting their own roots to extend creative thinking of 
innovating local resources stepping into Thailand 4.0 by integrating English subject 
and knowledge spreading under the context of the Social Network era to motivate 
learners' consciousness to reserve and inherit their own roots by broadening learning 
outside the classroom through genuine everyday life.  Breaking specific knowledge 
from books and classroom boredom can make learners gain the necessary skills and 
be able to develop continual thinking leading to the foundation of creative 
innovation in the future. 

Keywords : roots, local learning center, Thailand 4.0, social networks 
 

บทน า 
         การพัฒนาสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย เป็นครอบครัว ชุมชน                  
มีการพึ่งพาตนเอง เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย มีวิถีแบบใหม่ท่ีเน้นการแข่งขันและการบริโภคเป็นหลัก เด็กและ
เยาวชนเริ่มห่างจากวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเรียนรู้วิชาในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายห่างไกลจากอาชีพเดิมของพ่อ
แม่ ต่างมุ่งหวังเข้าไปอยู่ในระบบราชการ บริษัท ธนาคาร หรือระบบธุรกิจ ไม่ใช่การสืบต่ออาชีพหรือความรู้        
ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ทั้งยังได้รับการปลูกฝังทัศนคติให้ไม่อยากท านา ท าไร่ เลี้ยงควาย กรีดยาพารา ท าขนมไทย 
อาหารไทย หรืองานท่ีใช้แรงกายเลี้ยงชีพ แต่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน ซื้อกินซื้อใช้ ซึ่งคิดว่าสะดวกสบายกว่า เด็ก
เยาวชนรุ่นใหม่จึงไม่อยากอยู่ในชุมชน และถึงอยู่ก็ท าอะไรไม่เป็น ท้ังที่พ่อแม่ท างานหนักสายตัวแทบขาด แต่ลูกๆ 
ดิ้นรนเข้าไปท างานในเมือง ไปสมัครเป็นลูกจ้าง เช่าบ้าน ซื้ออยู่ซื้อกินในเมือง สภาวการณ์เช่นนี้ก าลังเป็นปัญหา
ใหญ่ที่สังคมไทยต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
        ในอดีตการจัดการศึกษาเกิดจากพื้นฐานของสภาพชุมชนเกิดจากความร่วมมือของ 3 สถาบันในสังคมคือบ้าน 
วัดโรงเรียน (บวร) จนหลายคนคุ้นเคยเมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ไหลเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุก
ด้านความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกันแค่กระดิกนิ้วมือสามารถปฏิวัติโลกให้หมุนไปอย่าง
รวดเร็วคนรุ่นใหม่ หลงใหลในวัฒนธรรมของต่างชาติจนมองความดีงามของไทยว่า  ล้าหลังฉายาสยามเมืองยิ้ม 
(Land of Smile) นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมแบ่งปันไปสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
         สภาพปัจจุบันเราพบว่าการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ตัวนั้นถูก
ละเลยให้ความส าคัญในอันดับท้ายๆของการเรียนรู้และเรียนรู้เพียงผิวเผินเปลือกนอก ท าให้คุณค่าและความส าคัญ
ขององค์ความรู้และภูมิปัญญาลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยที่มีความรัก ความผูกพันกับครอบครัว 
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กับชุมชนและท้องถิ่นน้อยลงความ ภาคภูมิใจในคุณค่าและเกียรติภูมิของภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นวิถีชีวิตถูกลบเลือนจน
บางครั้งไปช่ืนชมความรู้และภูมิปัญญาอื่น และเหยียดหยามภูมิปัญญาไทย ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนยังขาดแหล่งวิทยาการและวิทยากรที่ เลือกสรรมาจากบุคคลใน
ท้องถิ่นจริงที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในขณะที่ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการด าเนินชีวิตของนักเรียนและชุมชนที่เข้ามาแทนท่ีจิตส านึก
ของนักเรียนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัย ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ถูก
ละเลยและจางหายไปอย่างสิ้นเชิง 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและ
สามารถ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ซึ่งก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 23 ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับตนเองและ ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมได้แก่ครอบครัวชุมชนชาติ และสังคมโลกความรู้ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในมาตรา 24 
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น
รักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและก าหนดบทบาทหน้าที่
ของรัฐไว ้ในมาตรา 25 ว่ารัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ห้องสมุด
ประชาชนพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศูนย์กีฬาและ
นันทนาการแหล่งเรียนรู้อื่นอย่าง พอเพียงและมีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
          แสดงว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายทางทั้งการเรียนรู้ที่ต้องใช้คนเป็นผู้สอนในโรงเรียน และเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนั้นก็คือ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเอง  ในช่วงระยะเวลา
ต่อมาระบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาแทนวัด แต่การศึกษาตาม
ระบบโรงเรียนนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อกลุม่คนจ านวนหน่ึงที่แทบจะไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการศึกษาตาม ระบบใหม่
นี้ ทั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียนมรีะบบบริหาร จัดการและวัฒนธรรมการเรยีนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมชุมชนเด็ก 
และชาวบ้านจึงไม่อาจเข้าสู่และเรียนรู้ในระบบนี้ได้ตลอด ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนมักเน้นการ
จดจ า เนื้อหา ที่มาจากภายนอกมากกว่ามุ่งให้เกิดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน  
          ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงนับได้
ว่า เป็นการวางรากฐานความเชื่อในคุณค่าและศักยภาพของคน ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียน ในลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมให้ประสานหรือสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันท าให้เกิด ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
ระหว่างอดีตสู่ปัจจุบันและปัจจุบันสู่อนาคตยุค Thailand 4.0 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทั้งในระบบ นอกระบบ
และการเรียนรู้ในวิถีของชุมชนวิถีของสังคมหรือเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  
           การจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นเกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
นั้นนอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้ ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชีวิตอาชีพเศรษฐกิจและ 
สังคมของท้องถิ่นแล้ว จะต้องน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้นมา ซึ่งรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง
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กับทักษะการด ารงชีวิตซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม จนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงอย่างแท้จริง 
           จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นชี้ ให้เห็นว่าในปัจจุบันมีกฎหมายที่เอื้อให้สถานศึกษาและชุมชนสามารถบริหารจัด
การศึกษาได้ อย่างมีอิสระและเกิดความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเปิดโอกาส ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยมีความมุ่งหวังว่า การจัดการศึกษาจากนี้ไม่น่าจะมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของตนเอง ได้มากกว่าบุคคลอื่นและการท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้เรียนรู้สิ่งดีในชุมชน
ซึ่งเป็นจุดแข็งของชุมชนที่ควรได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดความตระหนักความรักความผูกพันและเห็นคุณค่าของความชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่
ได้ สร้างสรรค์ผลงานสั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จะได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาและสืบสาน ปรับปรุง
พัฒนาสร้างนวัตกรรมชุมชนเป็นสากลในโอกาสต่อไป 
          จากความส าคัญของปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการ 
สอน เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษและการเผยแพร่
ความรู้ ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network)  ปลุกเร้าจิตส านึกผู้เรียนให้รักษาและสืบ
สานรากเหง้าของตนเอง  เปิดโลกกว้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการด ารงวิถีชีวิตประจ าวันที่แท้จริง เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรบัโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายวางแผน
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  

  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง  
2. เพื่อศึกษาและเผยแพร่ข้อมลูจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสรา้งสรรค์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 10  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                 
โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา จ านวน  47 คน  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อดูมาตรฐานและตัวช้ีวัดก าหนดสิ่งที่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลมีขอบเขตแคไ่หน  แล้วออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้เรื่อง “วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล” โดยครูผู้สอนศึกษาหนังสือและเอกสาร  การสอน
ด้วยนวัตกรรมใดท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้นและเหมาะกับการสอนเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล เมื่อพบว่าการสอนโดยให้นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐาน เป็นกระบวนการ
สอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้ชิงประจกัษ์และเข้าใจถึงคุณค่าของภูมิปญัญาท้องถิ่น เกิดจิตส านึกรักษาและสืบ
สานรากเหง้าของตนเอง และเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดย  

2. ครูก าหนดขอบเขตให้นักเรียนศึกษา โดยขอบเขตจะต้องเป็นข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ใน
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน และเป็นที่สนใจของนักเรียน  ผ่านกระบวนการท างานกลุ่มและศึกษาแหล่งเรียนรู้
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ท้องถิ่น ผ่านครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้ ข้อมูลในเรื่องที่นักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  อาชีพ  วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ  ศาสนา  และความเช่ือที่
หลากหลายในท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณี  และค่านิยม  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหรือให้เกียรติ  เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ร่วมทั้งมีจิตส านึกภาคภูมิใจ ช่วยกันรักษาและสืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมโลกด้วยความเข้าใจและมีความสุข  

โดยนักเรียนต้องหาข้อมูลตอบโจทย์ดังนี้ 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ เรื่องอะไร 
2. สาเหตุหรือความเป็นมาที่สนใจเรื่องนี้ 
3. ประวัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ขั้นตอนลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่นักเรียนสนใจ 
5. การคิดต่อยอดนวัตกรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเพิ่ม

มูลค่า 
6. วิธีการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
7. ความรู้สึกของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อการท ากิจกรรมของนักเรียนในครั้งนี้ 

2. ครูจัดท าแผนการสอน เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล จ านวน 3 แผน จ านวน 10 ช่ัวโมง 
     แผนที่ 1 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย 
     แผนที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (การรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…   

      ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand4.0 ) 
3. ครูจัดท าสื่อประกอบการสอน PowerPoint เรื่องวฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
4. ครูชี้แจงตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางให้นักเรียนฟังอย่างละเอียด 
5. ด าเนินการสอนตามแผนการสอน โดยเริ่มจากการบรรยายความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

สากล  หลังจากนั้นช้ีแจ้งรายละเอียดของการท างานกลุ่ม เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (การรักษาและสืบ
สานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ) แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน 3 กลุ่ม 
และกลุ่มละ 10 คน 2 กลุ่ม ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ท่ีกลุ่มของตัวเองสนใจ โดยเรื่องต้องแตกต่างกัน 
และไม่ซ้ ากับกลุ่มอื่นในห้องเดียวกัน 

6. ครูให้นักเรียนบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีเกี่ยวกับส่วนประกอบของเรื่องที่นักเรียนศึกษามาเขียน
เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย อย่างน้อย เรื่องละ 10 ค าศัพท์ 

เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องที่นักเรียนท ามาท้ังหมด 5 เรื่อง  ได้แก่ 
1. ขนมต้มสามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Tupat ห รื อ Sticky Rice in Fan Palm 

Leaf 
2. ขนมไข่เตาถ่าน  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Egg Cake 
3. ขนมเจาะหู  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Joh Hoo หรือ Palm sugar Donut 
4. ข้าวย า   ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Kao Yum หรือ Spcy Rice Salad 
5. เต้าคั่ว   ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Tao Kua หรือ Fried Shrimp Salad 
7. ครูให้นักเรียน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จัดท าการน าเสนอในรูปแบบ วิดีโอ ความยาว

ประมาณ 5-10 นาที และดาวน์โหลด ลง“สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network) ที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น Facebook, Line, Instagram โดยครูก าหนดให้นักเรียนสง่ไฟลใ์น Line กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ โพสต์ลงใน
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หน้า Facebook ของตัวเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องที่ตนเองศึกษา ให้กลุ่มคนในโลกสังคม
ออนไลน์” (Social Network) ได้รับรู้และสนใจช่วยกันสืบสานต่อไป 

8. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูรวบรวมข้อมูลจากการตอบโจทย์การท ากิจกรรม
กลุ่มที่ให้นักเรียนไปศึกษามาทั้ง 7 ข้อได้แก่  

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ เรื่องอะไร 
2. สาเหตุหรือความเป็นมาที่สนใจเรื่องนี้ 
3. ประวัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ข้ันตอนลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่นักเรียนสนใจ 
5. การคิดต่อยอดนวัตกรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
6. วิธีการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
7. ความรู้สึกของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อการท ากิจกรรมของนักเรียนในครั้งนี้ 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (การรักษาและ

สืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0) สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกรักษาและสืบ
สานรากเหง้าของตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 
 

ผลการวิจัย 
 

         การรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ
และการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network)  โดยครูวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูผู้สอน และชุมชน  
          1. นักเรียนเกิดจิตส านึกรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง  โดยสังเกตเห็นได้จากการช่วยกันเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ตัว ของนักเรียนในชีวิตประจ าวันมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ศึกษาหาข้อมูล ลงพื้นที่ชุมชน เรียนรู้ผ่านครูภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัว
มากข้ึน โดยส่วนใหญ่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนติดต่อจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านของนักเรียน ท่ีได้
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบเป็นอาชีพในชีวิตประจ าวัน และได้ร่วมกันเสนอ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้วิธีการรักษา
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการพุดคุยกับครูภูมิปัญญา และผ่านตัวอักษรที่นักเรียนได้เขียนตอบโจทย์ที่ครู
ตั้งไว้ให้ว่านักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอย่างไร ดังนี้ 
               1.1 การเรียนรู้วิธีการท าขนมหรืออาหารจากครูภูมิปัญญาก่อให้เกิดทักษะในการน าไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต หรือสามารถน าไปใช้ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนได้ 
               1.2 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มากขึ้นโดยเห็นได้จากการเริ่มศึกษา
ข้อมูลของส่วนประกอบท่ีมีอยู่ในขนมหรืออาหารที่ตัวเองศึกษา ว่านอกจากจะท าเป็นอาหารบริโภคได้แล้ว ยังมีผล
ทางด้านการแพทย์ในการรักษาโรคหรือบ ารุงร่างกายได้จากขนมหรืออาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ด้วย  
               1.3 การสนใจในรักษาอนุรักษ์เรื่องการเพาะพันธุ์ สมุนไพร และพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่ นที่
น ามาใช้เป็นส่วนผสมของขนมหรืออาหารท้องถิ่นนั้น ๆ  
               1.4 การคิดสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่น ให้ดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค
มากขึ้น   
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               1.5 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเอง ท่ีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียง ที่โรงเรียนได้ และสามารถท าออกมาได้ดี เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนโดยตรง 
               1.6 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความภาคภมูิใจในตัวเอง ที่ลูกหลาน เยาวชนในชุมชนให้ความส าคัญ และ
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถท าให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีท า
หน้าท่ีสอนและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ให้กับลูกหลานในชุมชนได้ 

2. การเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
จากการให้นักเรียนน าเสนองานโดยการส่งไฟล์ใน Line กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ โพสต์ลงในหน้า 

Facebook ของตัวเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องที่ตนเองศึกษา ให้กลุ่มคนในโลกสังคมออนไลน์” 
(Social Network) ผลปรากฏว่า มีผู้สนใจข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละเรื่องโดยดูข้อมูลจาก จ านวนผู้เข้า
รับชมวิดีโอ การแชร์ข้อมูล และการกดถูกใจของเพื่อนใน  Facebook จ านวนมากกว่า วิธีการการน าเสนองานใน
ห้องเรียนแบบเดิมๆ ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 47 คน แต่ในโลก Social Network เราสามาถเผยแพร่ความรู้ได้อย่างไม่
จ ากัดจ านวนคน และอาณาเขตการติดต่อท่ีเปิดรับข้อมูลได้ทั่วโลก 

 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
        การรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ
และการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network)  โดยครูวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูผู้สอน และชุมชน ผลการวิจัยมี
ประเด็นส าคัญที่จะได้น ามาอภิปราย ผลดังนี้  
            1. รูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์จริงโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทองถิ่นมีความเหมาะสมในการน ารูปแบบไปใช้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ พัฒนารูปแบบตามหลักการ
พัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนกล่าวคือได้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หรือโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์  
ระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบการสอน ได้แก่หลักการวัตถุประสงค์เนื้อหาขั้นตอนการสอน การประเมินผลโดย
ผ่านขั้นตอนการสร้างอยางเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดและได้มีการวิเคราะห์
เอกสารและศึกษา ความต้องการ ความจ าเป็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาทองถิ่น 
โดยให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม ทั้ง
ผู้สอนและผู้ เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนามี การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และสอดคลองกับพ้ืนฐานหรือวิถี
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการพึ่งพาอาศัยเป็น อันหนึ่ง
อันเดียว กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างครู นักเรียน และชุมชนเพื่อก าหนดกรอบ
เนื้อหาภูมิปัญญาทองถิ่น และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวของในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ส าคัญใน
การพัฒนารูปแบบการสอนได้แก่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากการวิจัย 
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจัยหรือจากการสังเกต สอบถามผู้
ที่เกี่ยวข้องก าหนดหลักการเป้าหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ของรูปแบบการสอนให้สอดคลองกับข้อมูลพื้นฐาน 
และ สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบการสอน เพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือก
รูปแบบการ สอนไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเพื่อให้การสอนบรรลุผลสูงสุด มีการก าหนดแนวทางใน
การน ารูปแบบการสอนไปใช้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ผู้สอนจะต้องเตรียม
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งานหรือจัดสภาพการเรียน การสอนอย่างไร เพื่อให้การใช้รูปแบบการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับบริบทสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและด าารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนว 
คิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2545) ที่กล่าว่า การเรียนรู้คือกุญแจสู่อนาคต การศึกษา
เปรียบเสมือนวิถีทาง สู่สังคมในภายภาคหน้า นักเรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปทั้งปวง หัวใจของการปฏิรูปคือให้   
นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และ สามารถพัฒนาตนรอบด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถท าได้ทันทีคือ 
การที่โรงเรียน ชุมชน สถาบันชุมชน เอกชน องค์กรทุกฝ่ายร่วมมือกันจัดการศึกษาที่ขยายวงกว้างออกสู่ชุมชนและ
ธรรมชาติโดยมีหลักการพื้นฐานความคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกสถานท่ี ทุกเวลา แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นองค์กรจัดตั้ง สถาบันในชุมชน วิถีชีวิต การท ามาหากิน ประเพณีพิธีกรรม และ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการเช่ือมโยงประสบการณ์เกิด
สังคมการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม และ สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544) กล่าวว่า การที่
นักเรียนได้มีโอกาสออกนอกห้องเรียนไปสัมผัสและสัมพันธ์กับธรรมชาติ สังคม ชุมชน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยอม
ช่วยสร้างประสบการณ์ตรงต่อการด ารงชีวิต ได้เรียนรู้ และคนพบสาระความรู้ที่นอกเหนือจาก หนังสือเรียน ครูก็ได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) คือการเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกสถานที่ทุกเวลา แหล่ง 
เรียนรู้ของชุมชนมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นองค์กรจัดตั้ง สถาบัน ชุมชน วิถีชีวิต การท ามาหากิน ประเพณีพิธีกรรมและ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นจากการที่ทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงประสบการณ์ให้เกิด
สังคมการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ความสุข สร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า กระบวนการเรียนการสอนจึงมีรูปแบบแตกต่างไป
จากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนหรือศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่มีก าหนดเวลาเรียน
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้ เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมี
ลักษณะเฉพาะสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการ
ประเมินผลในห้องเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ยึดหลักการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาทองถิ่น สอดคลอง
กับแนวคิดการจัดการ  เรียนรู้เชิงประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือ
กระท า โดยการดึงเอา ประสบการณ์จากตัวผู้เรียนแล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น
ออกมาเพื่อพัฒนาความคิด เจตคติและทักษะใหม่ไปสู่ความรู้ใหม่ (พิมพันธ  ์เดชะคุปต.2545)  โดยพัฒนาจาก
แนวคิดของเดวิด โคลป์ David Kolb (1984) คือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นแนวคิดในการจดการเรียนรู้ที่มีจุด
ประสงคให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่ ได้รับ จากการน าแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาทองถิ่น การเรียนการสอน เชิงประสบการณ์และแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใช้โดยมีหลักการและแนวการด าาเนินงานท่ีเป็นไป ตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทองถิ่น ตามแนว การสอนเชิงประสบการณ์โดยใชกระบวนการมี
ส่วนร่วม ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนา จึงมีความสอดคล้องเหมาะสมและสามารถน าไปพัฒนา
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เป็นอย่างดี   2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนวการสอนเชิงประสบการณ์จริงช่วยเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง
จิตส านึกรักท้องถิ่นและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยน าแนวคิดกับ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้เกิดจากการกระท าจริง ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้  เป็นความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรู้ที่มี
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ความหมายต่อผู้เรียน สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการคิดและ
การกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับ แหล่งเรียนรู้จริงในชุมชนเพราะ
การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนั้น มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้หรือได้รับความรู้จาก
ครูในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งทุกคน จะได้รับความรู้ตามที่
ตนเองต้องการ การเรียนรู้จึงสนุก ไม่เกิดความเครียด เพราะไม่ต้องท้องจาความรู้เพื่อคอยตอบค าถามครูให้ได้  ้ใน
งานวิจัยนี้เน้นการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมการศึกษา 
คือ แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการด้านการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมก าหนดเนื้อหาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเนื้อหาในแผนการเรียนรู้ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการ จัดการเรียนรู้ ด้านความรู้และด้าน
สถานที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเป็นผู้สอนเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมประเมินผลการจัด
กิจกรรมโดย การสัมภาษณ์และการสอบถาม นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีมากและสอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียน 
ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
โอกาสแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้หาความรูเ้พิ่มเติม ตามความสนใจ ตามความต้องการและความสามารถท าให้               
มีประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงถึงกันจึงจะ ส่งผลใหผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
อย่างมีความสุข             

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจิยไปใช้ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อ

เน้นพัฒนาจิตส านึกรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเองต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษและการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้บริบทในยุค
ของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network)  สามารถเสริมสร้างความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการปฏิบัติลง
มือท าภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านจิตส านึกรักษาและสืบสานรากเหง้าของของนักเรียนได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้มี
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐาน ตามแนวการสอนเชิง
ประสบการณ์ตรงโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน 
อื่น ๆ เรียนรู้จากตามสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติการด าเนินชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนของผู้เรียนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องอื่น ๆ ท่ีสามารถเสริมสร้าง 

ความรู้การปฏิบัติและจิตส านึกรักท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน 
    2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการใหม่ ๆ จาก

การศึกษาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในประเทศ และต่างประเทศ บูรณาการภาษาต่างประเทศเพื่อการ
เผยแพร่ที่เป็นสากล และเลือกใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน ามาประยุกต์  
ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบจ านวนเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มกับเกณฑ์ร้อยละ70 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด  2)  เปรียบเทียบ
พัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จ านวน 1 
ห้อง จ านวนนักเรียน 10 คน ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 10 ช่ัวโมง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
จ านวน 10 แผน 2)แบบประเมินพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 5 ทักษะ โดยจะให้ท าการทดลองเป็นขั้นตอน 
3)แบบสังเกตประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 4 ด้าน 12 ทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า  จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทุกด้านหลังการ
จัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ 
 

Abstract 
   This research aimed to 1) compare the number of early childhood’s scientific ability 
that achieved the criteria of 70 percent of the full score with the criteria of 70 percent of all 
children 2) to compare pre-scientific ability and post scientific ability of early childhood children 
by using project-based teaching activity. The sample of the research was 10 children who were 
studying in the kindergarten in 3rd year in the second semester of the academic year 2018 of 
Wat Khao Pa Che School of Phatthalung Primary Education Area Office 1. This research was 
taken 10 hours for learning management which was obtained by purposive sampling. The 
research instruments were include: 1) ten learning and teaching plans 2) The assessment of the 
development of early childhood’s scientific ability that the researcher has created for evaluating  
 
1ครูพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
2อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3อาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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the scientific ability in 5 skills of scientific by individual through doing the activity in term of 
scientific process3) Observation of assessing early childhood development on an individual 
basis, 4 aspects, and 12 skills by observation from the experiment. The researcher found that 
the  number of early childhood children who have been provided with a project-based learning 
experience has scientific ability at 70 percent of the full score. Moreover, it  was higher than the 
criteria of 70 percent. Therefore, the children who have been provided with a project-based 
teaching activity had the scientific ability in all learning aspects more than the children who 
haven’t been provided with project-based teaching activity. 
 

บทน า 
  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมที่เป็นสังคมแห่งความรู้  (Knowledge based society)  มีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยมีความส าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  และช่วยในการด าเนินชีวิต การอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่
ส าคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 , 92; สสวท. 2546 , 1) อีกทั้งความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิธีคิด ทั้งที่เป็นความคิดแบบเหตุผล คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  ซึ่งประเทศไทยก าลังพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549)  ได้มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยทักษะในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้คิดเป็น ท าเป็น และน าไปสู่การแก้ปัญหาได้  ในการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
เป็นการสอนข้อความรู้ที่ต่างจากการสอนให้รู้ข้อความรู้ในเรื่องการสอนข้อความรู้ต้องการความสนใจ  การสังเกต  
การจ า  และการเรียกความจ าจากความเข้าใจถ่ายโยงได้  ไม่ใช่การท่องจ าซึ่งตรงกับการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เป็น
การเรียนรู้จากการให้คิดและมีเหตุผลเกิดการเข้าใจ มโนทัศน์  เชื่อมสารข้อมูลประยุกต์  และสรุปเป็นข้อความรู้ได้
ด้วยตนเอง  เด็กต้องพัฒนาทักษะการคิดเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปให้ได้  เช่น  เด็กเรียนเรื่องเต่ากับหนู  โดยการศึกษา
เปรียบเทียบ  ค้นหาข้อแตกต่างและข้อเหมือน  และน าไปสู่ข้อสรุปว่า  เต่ามีลักษณะอย่างไร  หนูมีลักษณะอย่างไร  
ดังนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจึงมิใช่การสอนให้รู้ข้อความรู้  แต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเด็กไม่สามารถรับความรู้แบบนามธรรมได้  จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยพบว่าในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยนั้นเป็นการจัด
ประสบการณ์เรียนปนเล่นซึ่งอยู่ในรูปแบบของการบูรณาการในหน่วยการเรียน ในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ 
ประจ าวัน เด็กยังขาดโอกาสในการได้รับการจัดประสบการณ์ในการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ตนเอง ไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทั้งนี้สอดคล้องกับการรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยที่พบว่ากระบวนการเรยีนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังขาดคุณภาพโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กอาย ุ3 - 
5 ปีโดยการให้เด็กท่องจ า อย่างเดียวไม่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิด จัดหลักสูตรตายตัว ไม่ให้อิสระในการ
แสดงออกให้นักเรียนและเร่งสอนให้อ่าน เขียน คิดเลข เพื่อสอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเด็กปฐมวัยนั้นยังคงต้อง
ได้รับการพัฒนาในด้าน ทักษะที่จ าเป็นใน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ(ส านักงานเลขาสภาการศึกษา 2551, 8)นอกจากนี้ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์ได้หลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบไฮสโคป  มอนเตสซอรี่ การสอนแบบเฟรอเบล การจัดกิจกรรม
แบบโครงงาน  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นวิธีการที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นับเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมและ
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การเรียนรู้ที่มีความหมายเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของเด็กปฐมวัย เพราะการจัดกิจกรรม แบบโครงงาน 
(Project Approach) เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ได้ให้โอกาสเด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกใน
หัวเรื่องที่เด็กสนใจ  มีค่าต่อการเรียนรู้ การสืบค้นอาจท าโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ หรือเด็กทั้งช้ันร่วมกันหรืออาจเป็น
เพียงเด็กคนใดคนหนึ่ง  เพื่อหาค าตอบจากค าถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู  และท าให้
เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา  ท้ังนี้หัวเรื่องที่น ามาสืบค้นมักจะมีความหมายต่อตัวเด็ก เช่น บ้าน รถยนต์  รถเมล์  
เครื่องบิน  โรงพยาบาล  เป็นต้น   
 จากความส าคัญและปัญหาการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยรวมทั้งข้อดีของ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 เรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยการจัดประสบการณ ์โดยใช้กิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น และเป็นพ้ืนฐานในการน า
ความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดัประสบการณ์แบบโครงงานท่ีมีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 70 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด 
  2. เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ 
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้แบบโครงงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลอง (experimental research )ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อน หลัง เรียน (One group pretest posttest design )  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 
เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2-3 ของโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ จ านวน 10 คน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ในปีการศึกษา 2561 ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง purposive 
random sampling เนื่องจากเด็กช้ันอนุบาล 3 มีจ านวน 10 คนซึ่งต้องการให้เด็กท้ังหมดได้ร่วมกิจกรรม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังต่อไปนี ้
  1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงานจ านวน 10 แผน ที่ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดประสบการณ์
ตามหัวข้อที่เด็กสนใจโดยก าหนดสาระที่เด็กควรรู้คือ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงานให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจความถูกต้องตามหลักทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการในด้านต่าง ๆ เช่น จุดประสงค์ของการเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ การด าเนินกิจกรรม 
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จากการประเมินพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการมีความเหมาะสมมาก 
 2. แบบประเมินพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้นประเมิน
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 5 ทักษะ โดยจะให้ท าการทดลองเป็นขัน้ตอน 
 3. แบบสังเกตประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 4 ด้าน 12 ทักษะ โดยสังเกตจากการ
ทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ด าเนินการทดสอบก่อนการทดลอง(Pretest)  โดยให้เด็กบอกการวิธีการทดลองการกลั่นน้ าจากพืช
สมุนไร 3 ชนิด และการทดลองท าสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้   
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  2. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์แบบโครงงาน โดยผูว้ิจัยเป็นผูด้ าเนินการทดลองด้วยตนเองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 5 ช่ัวโมง 
รวม 10 ช่ัวโมง โดยด าเนินการทดลองวันละ 1 ช่ัวโมง ซึ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการจัด
ประสบการณ์ในเรื่องสเปรย์วเิศษเสกยุงหาย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  
   2.1 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดยครูจึงพาเด็ก ๆ เดินส ารวจ
บริเวณโรงเรียนท่ีมีแหล่งน้ าขัง ซึ่งเป็นที่เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ท าให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
  2.2 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องชนิดของยุง อธิบายชนิดของยุง สายพันธ์ของยุง  โดย
เด็กดูจากแผนชาร์ตและภาพจากอินเตอร์เนต็ ให้วาดภาพและน าเสนอผลงาน 
  2.3 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องลักษณะของยุง อธิบายลักษณะของยุง  โดยเรียนจาก
แผนชาร์ตและภาพจากอินเตอร์เนต็ ให้วาดภาพและน าเสนอผลงาน 
  2.4 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องการทดลองกลั่นน้ าจากตะไคร้ ท าการทดลองไดด้ังนี้
เขียนอธิบายขั้นตอนการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมน าตะไคร้ใส่ลงในหม้อ ใส่น้ าลงในหม้อให้ท่วมตะไคร้ ใส่
ถ้วยเปล่าลงตรงกลางหม้อ น าฝาหม้อท่ีมีรูปทรงคลา้ย ๆ กรวยมาปิด โดยให้ฝาหม้อที่มีด้านแหลมลงในหม้อ ใช้ผ้า
ขาวชุบน้ าแล้วน ามาปิดบริเวณปากหม้อ เปิดแก๊สใช้เวลา 1 ช่ัวโมงขณะที่กลั่นให้น าน้ าแข็งมาวางไว้บนฝาหม้อ
เพราะจะช่วยให้น้ าท่ีระเหยขึ้นเกิดการควบแน่นโดยเร็ว น้ าท่ีระเหยจะตกลงในถ้วย เมื่อใช้เวลาเกือบ 1 ช่ัวโมงจะได้
น้ าท่ีกลั่นจากตะไคร ้
  2.5 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องการทดลองกลั่นน้ าจากมะกรูดท าการทดลองไดด้ังนี้ 
เขียนอธิบายขั้นตอนการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมน ามะกรูดใส่ลงในหม้อ ใส่น้ าลงในหม้อให้ท่วมมะกรดู ใส่
ถ้วยเปล่าลงตรงกลางหม้อ น าฝาหม้อท่ีมีรูปทรงคลา้ย ๆ กรวยมาปิด โดยให้ฝาหม้อที่มีด้านแหลมลงในหม้อ ใช้ผ้า
ขาวชุบน้ าแล้วน ามาปิดบริเวณปากหม้อ เปิดแก๊สใช้เวลา 1 ช่ัวโมงขณะที่กลั่นให้น าน้ าแข็งมาวางไว้บนฝาหม้อ
เพราะจะช่วยให้น้ าท่ีระเหยขึ้นเกิดการควบแน่นโดยเร็ว น้ าท่ีระเหยจะตกลงในถ้วย เมื่อใช้เวลาเกือบ 1 ช่ัวโมงจะได้
น้ าท่ีกลั่นจากมะกรูด 
  2.6 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเรื่องการทดลองกลั่นน้ าจากเตยหอม ท าการทดลองไดด้ังนี้ 
เขียนอธิบายขั้นตอนการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมน าเตยหอมใส่ลงในหม้อ ใส่น้ าลงในหม้อให้ท่วมเตยหอม 
ใส่ถ้วยเปล่าลงตรงกลางหม้อ น าฝาหม้อที่มีรูปทรงคล้าย ๆ กรวยมาปิด โดยใหฝ้าหม้อที่มดี้านแหลมลงในหม้อ ใช้
ผ้าขาวชุบน้ าแล้วน ามาปิดบรเิวณปากหม้อ เปิดแกส๊ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงขณะที่กลั่นให้น าน้ าแข็งมาวางไวบ้นฝาหม้อ
เพราะจะช่วยให้น้ าท่ีระเหยขึ้นเกิดการควบแน่นโดยเร็ว น้ าท่ีระเหยจะตกลงในถ้วย เมื่อใช้เวลาเกือบ 1 ช่ัวโมงจะได้
น้ าท่ีกลั่นจากเตยหอม 
  2.7 เด็ก ๆ สรุปการทดลองด้วยการดมกลิ่น และน าน้ าที่กลั่นได้จากพืชแต่ละชนิดไปทดลองฉีดใน
ห้องน้ าท่ีมียุงอาศัยอยู่ 
  2.8 สรุปผลการทดลองจากค าถามที่ 1  “พืชสมุนไพรใดในท้องถิ่นที่สามารถไลยุ่งได้” คือตะไคร้ 
เด็ก ๆ จึงร่วมกันสรุปว่า น้ าท่ีกลั่นได้จากตะไครส้ามารถไล่ยุงไดด้ีกวา่น้ ากลั่นที่ได้จากมะกรูดและใบเตย 
  2.9 ด าเนินการทดลองจากค าถามที่ 2 “น้ าท่ีกลั่นได้จากพืชเอาไปใช้ท าอะไรได้บ้าง” เด็ก ๆ กลุ่ม
ตัวอย่างไดร้ะดมความคดิจะน าไปท าเป็น สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้ ขัน้ตอนการทดลอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก
อธิบานข้ันตอนให้เด็ก ๆ ฟังและดแูลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชดิ คอยกระตุน้สร้างสถานการณ์ให้เด็กเกดิข้อสงสัย มีการ
ระดมความคดิ การแลกเปลีย่นประสบการณ์เดิมที่มี และเกดิค าถามในสิ่งที่เด็ก ๆ อยากรูต้ลอดการทดลอง 
  2.10 เมื่อด าเนินการทดลองเสร็จสิน้ ท าการทดสอบความสามารถวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็ก ๆ บอก
เล่าขั้นตอนการทดลอง และวาดภาพบันทึกผลการทดลอง ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาจ านวนเด็กนักเรยีนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงงานท่ีมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1.1 น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมาให้คะแนนแล้วบันทึกผลการ
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ทดสอบรายบุคคล 
   1.2 หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียน 
  2. เปรียบเทียบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ดร้บัการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงานก่อนเรียนและหลังเรยีนการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้
   2.1 น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียนมาให้คะแนนแล้ว
บันทึกเป็นรายบุคคล 
   2.2 หาค่าเฉลี่ย  ( X )   ของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก่อน 
เรียนและหลังเรียน 

ผลการวิจัย 
  1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงงานมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
โดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูล การอธิบาย การเชื่อมโยง  การสื่อสาร จ านวน 10 
คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบจ านวนเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อ 
            ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเตม็กับจ านวนร้อยละ70  
            ของจ านวนเด็กปฐมวัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนเด็กท่ีได้ปฏิบตั ิ จ านวนเด็กตามสมมติฐาน 
เด็กท่ีผ่านเกณฑ ์ 10 (100%) 7(70%) 

เด็กท่ีไมผ่่านเกณฑ ์ 0(0%) 3(30%) 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวม
ทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 31.3 คิดเป็นร้อยละ 86.94 สูงกว่าก่อนได้รับการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 26.6 คิดเป็นร้อยละ 72.22  
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมทุก 
            ด้านก่อนและหลังการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบโครงการ 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ เฉลี่ยร้อยละ 
ก่อนการจัดประสบการณ ์ 10 36 26.6 72.22 
หลังการจดัประสบการณ ์ 10 36 31.3 86.94 

  
สรุปผล 
 1. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานท่ีมีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ70 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด จากการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการน าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน จากการวิเคราะห์พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงงานมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูล การอธิบาย การเชื่อมโยง  การสื่อสาร จ านวน 10 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานจากการวิเคราะห์พบว่า เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดัประสบการณแ์บบโครงการ
มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมทุกด้านโดยมีคา่เฉลีย่หลังการจดัประสบการณ์ (    = 31.3) สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(    = 26.6) 
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อภิปรายผล 
  1. การเปรียบเทียบจ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจานวนร้อยละ70 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ ได้ท ากิจกรรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการและสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถและตามศักยภาพของแต่ละคน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ และ
เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่พบเจอในชีวิตประจาวัน นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนกลุ่ม และ
รว่มกันวางแผนหาวิธีการสืบค้นหาคาตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดในกลุ่มเพื่อน และนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆสอดคล้องกับ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 30-
31) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการแสวงหาค าตอบเมื่อนักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2. เปรียบเทียบการประเมินพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการจัด
ประสบการณ์  26.6 (จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 72.22  และหลังการจัดประสบการณ์ 31.3  
(จากคะแนนเตม็ 36 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 86.94  
 ผลการเปรยีบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงานท้ัง 5 ทักษะ คือด้านการมสี่วนร่วม ด้านการเก็บข้อมูล ด้านการอธิบาย ด้านการ
เชื่อมโยง ด้านการสื่อสาร มีพัฒนาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพราะแผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการเป็น
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่บรูณาการความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังท่ี วรนาถ สกลุไทยและคณะ (2554) ได้กล่าวว่าการสอนแบบ
โครงการเป็นการสอนรูปแบบหน่ึงที่เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้เรียนรูโ้ดยการสืบค้นหาข้อมูลในหัวข้อท่ีเด็กสนใจควรค่าแก่
การเรยีนรู้หัวข้อท่ีถูกเลือกควรมีความหมายต่อเด็กและครูสามารถบรูณาการเนื้อหาได้เพิม่เตมิความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ สรุปได้วา่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่
มีต่อความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมคีวาม 
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

ผลการพัฒนาการความสามารถของเด็กปฐมวัย 
 1. ผลการพัฒนาการความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน 
   1.1 ด้านความรู้ เด็ก ๆ เล่าและบอก วิธีการหาค าตอบของตนเองในเรื่อง การท าสเปรยไ์ลยุ่งจาก
น้ าหอมท่ีกลั่นจากตะไคร ้   
  1.2 ด้านภาษา เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านภาษาจากการสนทนาโต้ตอบแสดงความคดิเห็น เด็กมี
ทักษะด้านภาษาจากการพูด บรรยาย เล่าสิ่งที่สังเกต เด็ก ๆ อธิบายว่า ส่วนประกอบมีลักษณะแตกตา่งกันอย่างไร 
แสดงความคดิเห็นตลอดจนการเลา่เรื่องราวท่ีถ่ายทอดจากสิ่งที่ไดย้นิได้ฟัง หรือสิ่งท่ีพบเห็น เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะ
การน าเสนอผลงานของตัวเองในการท าสเปรยไ์ล่ยุงจากน้ าหอมที่กลัน่จากตะไคร้   
  1.3 ด้านสังคม เด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎกติกาและปฏิบัตติามข้อตกลงในห้องเรียน 
  1.4 ด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรูด้้วยประสาทสัมผัส เด็กเคลื่อนไหวหยบิจับอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตไดด้้วยตนเองจนได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
 2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
  2.1 ทักษะการสังเกต เด็กบอกลักษณะสิ่งทีส่ังเกตได้ด้วยประสาทสมัผัสต่าง ๆ ในสิ่งที่อยากรู้ เช่น 
การหยิบจับ การดมกลิ่น ขนาดของสิ่งของ สี ความเหมือนนความต่าง 
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  2.2 ทักษะการจ าแนกประเภท เปรียบเทียบลักษณะของพืชที่ให้กลิ่น เปรียบเทียบสิ่งที่คาดคะเนกับ
ผลการศึกษา 
  2.3 ทักษะการวัด เด็ก ๆ สามารถวัดปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ในการท าน้ าสเปรยไ์ด้โดยวิธีการตวง 
  2.4 ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนค าตอบ เด็กสามารถคาดคะเนค าตอบท่ีคดิว่าจะน า
น้ าหอมท่ีกลั่นจากตะไคร้สามารถท าสเปรย์ได้อย่างไร 
  2.5  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกับเวลา  เด็กสามารถบอกได้ว่าเมื่อเวลา
ผ่านไป หลังจากการทดลองฉีดสเปรย์ที่มียุงในห้องน้ าแล้วจะเกิดการเปลีย่นแปลง 
  2.6 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล เด็กสามารถใช้เหตุผลเพิ่มเติม โดยใช้ความคิดส่วนตัวและ
ประสบการณ์เดมิแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป 
     1.1 การจัดประสบการณ์แบบโครงการ ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรยีนให้มีทักษะที่จ าเป็น
ในการจัดประสบการณเ์รียนรู้แบบโครงการก่อนที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการให้กับผูเ้รียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1. ควรศึกษาการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ในระดับชั้นที่สูงข้ึนไป 
      2.2. ควรจัดประสบการณ์แบบโครงงานส าหรับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมแบบอื่นด้วย 
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การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 

Learning Management Outside the Classroom in the Subject of 
Economic Learning to Carry on Local Wisdom Build relationships with 

communities 
 

ผู้วิจัย   สุธาสินี  อ าภยัฤทธิ์1      Suthasinee  Ampairit1 

suthasinee_ampairit@hotmail.co.th 
 

     บทคัดย่อ 
การวิจัยการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนและ
บูรณาการความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์กับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  2)เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นการศึกษาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียนและบูรณาการความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์กับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนขั้นที่สองเป็นการ
ทดลองให้นักเรียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน กลุ่ มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5ปีการศึกษา 2562โรงเรียนเขาชัยสน ต าบลเขาชัยสน  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 1
ห้อง ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1จ านวน 37คน 

Abstract 
Research on learning management outside the classroom in the subject of learning 

economics to carry on local wisdom Build relationships with communities. 
 The objectives of this research are 1) to study the classroom learning management 
model and to integrate knowledge in the field of economics and knowledge from local wisdom 
in the community 2) to allow students to preserve local wisdom and build relationships with 
communities In the subject of learning economics Social Studies Course Religion and culture.
 The research is divided into 2 steps. The first step is to study the teaching and learning 
styles outside the classroom and to integrate knowledge in the field of economics and 
knowledge from local wisdom in the community. 
 The second step is to experiment with students to preserve local wisdom and build 
relationships with the community. The sample group consisted of MathayomSuksa 5 students, 
academic year 2562, KhaoChaison School, KhaoChaisonSubdistrict, KhaoChaison District. 
Phatthalung Province, 1 room, which was acquired by the method of selecting a specific model, 
namely, Mathayom 5/1 students, number 37. 
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บทน า 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน  อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของ
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆท าให้คนในสังคมมักใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยี  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  
สภาพสังคมมีการแข่งขันกันตลอดเวลา  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบเพิ่ม
มากขึ้นส าหรับสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของคนในสังคม  โดยเฉพาะ
ความเสียสละที่มีน้อยลง ขาดความสามัคคีมุ่งเน้นแต่การแข่งขัน ท าให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคมไทย
กล่าวคือไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันขาดระเบียบวินัยส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีงามของไทยเริ่มจางหายไปมาก
ขึ้นทุกวันดังนั้นคนในสังคมไทยจะต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ดังที่ สารสิน  เล็กเจริญ (2554) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ
และมีศักยภาพเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาให้คนมีคุณภาพได้ คือ 
การศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551)  ได้กล่าวใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 มี
การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับช้ัน  เพราะธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นวิชาที่ช่วยปลูกฝังการ
ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ  สามารถ  สุขาวงษ์  
(2547)  ได้กล่าวไว้ว่า ครูสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่สังคมต้องการ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา  เพราะวิชาสังคมศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มุ่งอบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ แต่ปัญหาที่ท าให้การเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษา คือ ครูยั งคงยึดวิธีการสอนที่เน้นแบบบรรยาย  ท าให้
นักเรียนไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรียน 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จะพบว่าผู้เรียนจะไม่สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน   และการเรียนในห้องเรียนมักจะแยกผู้เรียนออกจากชุมชน  ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญของความรู้ทางด้านภมูิปัญญาที่อยู่ในชุมชน  การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้เรียนควรที่จะได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริง  มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน  
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากกว่าการเรียนเฉพาะในห้องเรียน   

เศรษฐศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาผู้สอนพบว่าสาระเศรษฐศาสตร์สามารถน ามาบูรณาการเข้ากับความรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในชุมชนได้  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มิให้
สูญหายไปตามกาลเวลา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้น าความรู้จาก
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การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชน  
โดยนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งความรู้เหล่านี้ผู้เรียนจะต้องลงพื้นที่ศึกษาวิถี
ชีวิต ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป 

 
 

2.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขอบเขตเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปร
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนและบูรณาการความรู้ ในสาระ

เศรษฐศาสตร์กับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
3.2  เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1  การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนบูรณาการความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์กับความรู้จากภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น 
 4.2  นักเรียนร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  5.1.1  ประชากร  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชัยสนปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3 ห้องเรียน รวมจ านวน 101 คน 
  5. 1.2  กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเขาชัยสน 
ต าบลเขาชัยสน  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ห้อง ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  จ านวน 37 คน 

5.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.2.1  ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  
  5.2.2  ตัวแปรตาม  

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 

 
   

 

 

ตัวแปรตาม 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ 

สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 
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5.3  ขอบเขตการวิจัย 
 5.3.1  ขอบเขตเนื้อหา 

   เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้  คือ สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  5.3.2  ขอบเขตของเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562                          
จ านวน 10  คาบ คาบละ 50 นาที 
 5.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.4.1 ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์  รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  5.4.2  ผู้วิจัยประสานงานกับผู้น าในพ้ืนท่ีชุมชนเขาชัยสน 
  5.4.3  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลและศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากคนในชุมชน 
  5.4.4  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดเรียนการสอน
นอกห้องเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  5.4.5  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนนอกห้องเรียน  ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดังนี ้
   1.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียน 
   2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนหลังการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  5.4.6  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

6. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชนสรุปได้ดังนี้ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียนและบูรณาการความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์กับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท าให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกห้องเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต 
การส ารวจ การคิดสร้างสรรค์ และที่ส าคัญท าให้นักเรียนไดเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนของตนเอง  โดยได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิดสายใยความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับชุมชน 

7.  อภิปรายผล 
จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชนผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่จะได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. สาระเศรษฐศาสตร์ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีเนื้อหาท่ี 

ค่อนข้างยากส าหรับนักเรียน แต่เมื่อนักเรียนได้น าความรู้จากในห้องเรียนมาเชื่อมโยงกับความรู้นอกห้องเรียน โดย
ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้
มากกว่าการเรียนในห้องเรียน 
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2. การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนท าให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน   
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมา  มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา 

8.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใน
การเรียนรู้มากขึ้นและเห็นคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชน เกิดความหวงแหนและต้องการอนุรักษ์  
จึงควรมีการส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในระดับช้ันเรียนอื่นๆต่อไปและควรน าวิจัยครั้งนี้
ไปจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อ                                                                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 

Develop training skills in Thailand Reading comprehension, using folk tales into 
the medium grade 5 school Bansaioy. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ                        

โดยใช้นิทานท้องถิ่นเป็นสื่อ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานท้องถิ่นเป็น
สื่อ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่ มทดลอง เป็ นนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนบ้ าน ใสอ้อย               
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 
แผน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 10 แบบฝึกทักษะ นิทานท้องถิ่น 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า t-test 
ค าส าคัญ : แนวการจัดการศึกษา, การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ, การบริหารโดยใช้ 
 

Abstract 
This research aims (1) to create a Thailand language skill. Reading comprehension by 

using local media tales grade 5, effective (2) to compare achievement. Learning of students 
before and after school by using the language skills training, Thailand. Reading comprehension 
by using local media tales grade 5 
           The trial is a group of students grade 5-year studies Office, school house canes 2561 
clear primary education publications: 1 number of District 10, which is derived by selecting a 
specific. Tools used in this research is the management plan, learn reading comprehension grade 
5 number 5 planning skills reading comprehension grade 5 number 10 training skills. Local 
tales Test achievement reading comprehension grade 5 number 30 a multiple-choice exam  
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type, select the reply using the statistics option in the 4 data analysis include the average value 
and standard deviation percent t-test. 
Keyword  :  School-Based Management, Child Center  
 

บทน า 

การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอาศัยการอ่านเป็นกิจกรรมส าคัญ  การหัดอ่านจึงเป็นทักษะเบื้องต้นและ
พื้นฐานในการศึกษาหาความรู้  ซึ่งต้องด าเนินการตั้งแต่แรกเข้าโรงเรียน แม้เมื่อเด็กเรียนช้ันสูงแล้วก็ต้องฝึกฝนไป
จนกว่าจะสามารถอ่านแตกฉาน อ่านโดยพิเคราะห์และสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ยังต้องหมั่นฝึกฝนด้วยตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านและเป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะท าให้เป็นคนที่มีคุณภาพของ
สังคมด้วย (สมพร แพ่งพิพัฒน์, 2547: 122) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กล่าวถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงและเกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2554 : 13-14) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่สังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการปฏิรูปให้มีความ
เชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค
ใหม่(กรมวชิาการ : 7-21) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ : 
5)  

1.  ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.  ภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เป็นหนึ่งใน
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนต้องเรียน โดยมีการแบ่งสาระออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ คือ สาระที่ 1  การอ่าน  
สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 
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วรรณคดีและวรรณกรรม โดยทั้ง 5 สาระประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษา  ประจ าชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ : 9) 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบรรดาทักษะดังกล่าวนั้น ทักษะการอ่าน นับว่าเป็นความสามารถข้ันพื้นฐาน
ทางภาษาที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าให้
เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ : 37)  

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญทักษะหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะการอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุด ในปัจจุบันความรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่น าเสนอในรูปของสิ่งพิมพ์ เช่น 
วารสาร หนังสือ จุลสาร ต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องสนใจในการอ่าน เพื่อให้ทันต่อความ
เคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าการอ่านท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน
ความส าเร็จในการเรียนวิชาต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี กรรณิการ์ พวงเกษม (2535 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542 : 4) ที่ว่าการอ่านในระดับประถมศึกษานั้น นอกจากนักเรียนจะอ่านได้แล้ว
จะต้องเข้าใจความหมายของค าที่อ่าน  สามารถจับใจความส าคัญ และสามารถล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงจะถอื
ว่าเป็นการอ่านที่ดี การอ่านจัดได้ว่าเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และยังสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่าง ๆ  
 การอ่านจับใจความเป็นพ้ืนฐานส าหรับการอ่านทุกประเภท นอกจากน้ีการอ่านจับใจความเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยพัฒนาความคิดและสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ เพราะการอ่านจับใจความนั้นเด็กจะต้องอ่านและตอบ
ค าถาม ตั้งประเด็นค าถามส าหรับตนไว้เพื่อหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน ฉะนั้นการอ่านจับใจความจึงเป็นกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้โดยการล าดับเหตุการณ์จากเรื่องและจับประเด็นส าคัญของเรื่องว่ากล่าวถึงอะไร ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้อธิบายคุณภาพผู้เรียนหลังจากเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาที่ ๓ ในสาระการอ่านว่า  

ปัญหาที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับ คือปัญหาเกี่ยวกับการ  อ่านจับใจความ 
นภาวรรณ  ขาวผ่อง (2554 : 14) ได้สรุปปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยพอสรุปได้ว่า ปัญหา
เกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ นักเรียนอ่านจับใจความไม่เป็นหรือจับใจความได้ไม่
ถูกต้อง อ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนไม่เข้าใจหลักและวิธีการอ่านจับใจความที่
ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถจับใจความหรอืสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ และที่ส าคัญนักเรียนบางส่วน 
อ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านออกแต่ไม่คล่องและไม่สนใจท่ีจะฝึกฝนตนเอง ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลต่อการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น สอดคล้องกับผลการสัมมนาเรื่อง ทางสู่ความส าเร็จในการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาโครงการเรารักภาษาไทย ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : 1) พบว่า ปัญหาส าคัญของการสอนภาไทยในระดับประถมศึกษา คือ 
ปัญหาการอ่านจับใจความ 
 ครูที่สอนในระดับช้ันต่าง ๆ มักเน้นหนักไปที่เรื่องของการอ่าน เพราะผู้เรียนอ่านได้แต่ไม่สามารถสรุป
ความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ ดังจะสอดคล้องกับค ากล่าวของ อรรถ พลายระหาร (2536 : 2) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
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ครูใช้เวลาในการสอนอ่านมากกว่าการสอนด้านอื่นๆ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งนี้เพราะครูส่วนใหญ่เน้นให้
นักเรียนอ่านออกเสียงมากกว่าการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ มีครูส่วนน้อยที่จะเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อความเข้าใจ
เรื่องที่อ่าน แล้วตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องให้นักเรียนตอบ นักเรียนจึงขาดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน หรือเข้าใจช้า
เนื่องจาก ไม่มีโอกาสฝึกอย่างเพียงพอ การสอนอ่านที่ดีต้องมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยกิจกรรมนั้นต้องเปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนจากการอ่านภาษาไทยเพื่อ       
จับใจความส าคัญของเรื่องและผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องได้อย่างถูกต้องจึงจะได้ผลส าเร็จ 

การสอนอ่านจับใจความมีหลากหลายวิธีข้ึนอยู่กับครูผู้สอนจะเลือกใช้วิธีการใดเพื่อจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ในการสอนทุกครั้งต้องมีจุดมุ่งหมาย และมีการใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการสอนจะ
ท าให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ สายสุนี  สกุลแก้ว (2534 : 2) ได้ให้หลักการสอนอ่านไว้ว่า การสอนอ่านในแต่ละ
ครั้งครูควรให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการสอน ต้องการอะไรจากเรื่องที่อ่านเพื่อจะได้น าไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้น แล้ว
จึงอ่านข้อความให้จบอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะได้ดูว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  ถ้าเป็นหนังสือทั้งเล่มควรอ่าน
สารบัญก่อน ขั้นตอนต่อไปอ่านโดยละเอียดให้ตลอดเรื่องในขณะที่อ่านพยายามตั้งค าถามขึ้นในใจว่าเรื่องที่อ่านเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ใด เมื่อไร อย่างไร ผู้แต่ง มีจุดมุ่งหมายอย่างไร สิ่งส าคัญควรฝึกอ่านจับใจความอยู่เสมอ 
จึงจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็ว และจับใจความส าคัญได้ดี และ สุนันทา มันเศรษฐวิทย์ (2537 : 20) กล่าวว่า การ
สอนอ่านจับใจความ ครูควรสอน ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการอ่านจากระดับขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้น
สูงสุด 3 ขั้น คือ ข้ันจ า ข้ันเข้าใจ และขั้นน าไปใช้ของบลูม  
 เหตุผลและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อน ามาแก้ไข
ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะท าให้ผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซึ่งดังจะเห็นได้งานวิจัย

ของ วชิราพรรณ  จันทน์เทศ (2549 : 43) ได้ท าการพัฒนาชุดแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการ อ่านจับใจความ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร ผล การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
ชุดแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีประสิทธิภาพ 80.15 / 
89.37 แสดงว่าชุดแบบฝึกท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80  
 จากได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการอ่านจับใจความ และมีความเหมาะสมในการที่
จะพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ให้มีความช านาญในการอ่านแล้วสามารถสรุป
เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเรื่องได้ และตอบค าถามต่างๆของเรื่องราวที่อ่านได้ไม่ว่าจะเป็น วรรณกรรม  วรรณคดีใน
บทเรียน  ข่าว  บทความ  นิทาน  หรืองานเขียนประเภทอื่น ๆ  ได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะภาษาไทย   เรื่องการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะเข้ามาช่วยในการยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของแต่ละท่านในการใช้แบบฝึกทักษะ
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้น าแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาภาษาไทย ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานท้องถิ่นเป็นสื่อ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทยที่น ามาใช้พัฒนา เรื่องการอ่านจับใจความ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต าบลดอน
ทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 1  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 10  
คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต าบล
ดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 1  ห้องเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 10  คน ซึ่งได้โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  มี 2 ชนิด  คือ 
 1 แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 
ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 30 ข้อ โดยสลับ
ข้อแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านใสอ้อย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้  1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  โดยใช้
นิทานท้องถิ่นเป็นสื่อ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
จากที่ได้ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วนั้นจะน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง
การอ่านจับใจความ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 ตอนที่ 2  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1              



 

 
 

 

 
597 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 โดยจะได้น าเสนอแต่ละประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังมี
รายละเอียดแต่ละตอนต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  
เร่ืองการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 
1 ดูได้จากตารางต่อไปนี้ 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่าน
จับใจความพร้อมทั้งแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.24 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.68  และหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ พิจารณาค่า t  มีค่า
เท่ากับ 19.40 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีคะแนน
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามค าถามการวิจัยและสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

 ตอนที่ 2  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะดูได้จากตาราง
ต่อไปนี ้

 ตารางที่  4.2 แสดงประสิท ธิภ าพของแบบฝึ กทั กษะภาษาไทย เรื่ อ งการอ่ านจับ ใจความ                                                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 
1 

ผลสัมฤทธิ ์ n  S.D. D D2 (D)2 t sig 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

10 
10 

9.24 
24.71 

2.68 
3.62 

 
325 

 
5,297 

 
105,625 

 

 
19.40* 

 
0.0000 
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รายการ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม  S.D. ร้อยละ 

คะแนนจากแบบฝึกทักษะ 10 100 9.03 0.88 90.33 

คะแนนสอบหลังเรียน 10 30 24.71 3.62 82.38 

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คะแนนที่กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.03 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.88 คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
การเรียนหลังการเรียนทุกแบบฝึกทักษะมีค่าเฉลี่ยรวม 24.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 3.62  
คิดเป็นร้อยละ 82.38 ดังนั้นแสดงว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในข้อท่ี 2 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ท่ีผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ค่าสถิติ t–test ปรากฏค่า ค่า t- test ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 19.40 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 82.38  

2.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 90.33 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้ เห็นว่าการ
สอนด้วยวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย  ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัย ชุวาภรณ์  ซื่อสัตย์ (2552 : 75) การทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  20.05  คะแนน และ  35.05  คะแนน  
ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการอ่าน จาก
หนังสือเทคนิคการวัดผลของ ชวาล แพรัตกุล (2518 : 84-243) เทคนิคการเขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล 
(2520 : 210)  และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2535 : 56-63) เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับ
ใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อสร้างเสร็จแล้วก่อนการทดสอบผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะการอ่าน
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จับใจความ ไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยจึงได้น าไปใช้จริง จน
ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.  จากผลการวิจัยข้อท่ี 2 พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
คิดเป็นร้อยละ 90.33 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ทั้งหมด 90.33 เปอร์เซ็นของคะแนนทั้งหมด และจากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อาจมีที่มาของสาเหตุดังนี้  

2.1  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอ          
ควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะที่ดี มีภาพประกอบ
สวยงาม มีการวางรูปภาพ และรูปแบบท่ีเหมาะสม เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ กิจกรรมที่ก าหนด ท้าทายความสามารถของนักเรียน และที่ส าคัญคือสามารถน าไปฝึกได้ด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนเกิดความพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน และเกิดการแข่งขันกับตัวเองมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่ฝึก
เป็นไปตามล าดับง่ายไปสู่ยาก จึงท าให้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใส
อ้อย อ าเภอควนขนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

2.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และวิธีการสอนต่าง ๆ ตามที่ได้อ้างอิงไว้ในบทที่ 2 และได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ไปตามล าดับ เช่น หลักการอ่าน  หลักการวิเคราะห์ การพิจารณาต าแหน่งประโยคใจความส าคัญ การ
อ่านจับใจความ การอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น โดยครูตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนทุกครั้ง 
เพื่อประเมินว่าเด็กสามารถท าได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ สายสุนี สกุลแก้ว (253 : 2) ได้
ให้หลักการสอนอ่านไว้ว่า การสอนอ่านในแต่ละครั้ง ครูควรให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการสอน ต้องการอะไรจาก
เรื่องที่อ่านเพื่อจะได้น าไปสู่จุดนั้นได้ เร็วขึ้น แล้วจึงอ่านข้อความให้จบอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะได้ดูว่าเรื่องที่อ่าน
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ถ้าเป็นหนังสือทั้งเล่มควรอ่านสารบัญก่อน ขั้นตอนต่อไปอ่านโดยละเอียดให้ตลอดเรื่ อง 
ในขณะที่อ่านพยายามตั้งค าถามขึ้นในใจว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ใด เมื่อไร อย่างไร ผู้แต่งมี
จุดมุ่งหมายอย่างไร สิ่งส าคัญควรฝึกอ่านจับใจความอยู่เสมอ จึงจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็ว และจับใจความส าคัญ
ได้ดี และยังสอดคล้องกับ ศศิธร วิสุทธิแพทย์ (2517 : 72) ได้ท าการทดลองและรวบรวมลักษณะแบบฝึกที่ดีไว้ 
อย่างคล้องจองว่าใช้หลักจิตวิทยา ส านวนภาษาไทย ให้ความหมายต่อชีวิต คิดได้เร็วและสนุก ปลุกความสนใจ 
เหมาะกับวัยและความสมารถ อาจศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งท าให้ผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กล่าวได้ว่าแบบฝึกทักษะที่ดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับความสนใจ 
มีความเหมาะสม และง่ายต่อการท าความเข้าใจของนักเรียน เพราะเป็นแบบฝึกที่มีแรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีในการเรียน ดังนั้นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ าเภอ
ควนขนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นแบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ
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ตามกระบวนการเรียน สามารถน าไปใช้เสริมทักษะการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ในเรื่องของการอ่าน
จับใจความ 

ในการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งเอกสารแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  สื่อการสอน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์และได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งยึด
หลักการสอนและวิธีการสอนตามหลักจิตวิทยาการสอน วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ข้ันตอนและแนวทางการสอนที่
ผู้วิจัยได้ศึกษา ทั้งสื่อท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ละไดป้ระโยชน์มากท่ีสดุ ด้วยองค์ประกอบย่อย 
ๆ หลาย ๆ องค์ประกอบรวมกันจึงท าให้ผลออกมาส าเร็จและเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรสร้างหรือพัฒนาแบบฝึก
การอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่แล้วน าไปใช้ประกอบการสอนปกติหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม 
  2. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและน าแบบฝึกทักษะ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
มาตรฐาน 
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สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 
Statistics for surveying to present information of Secondary Grade 1/1  

at Satri Phatthalung School 
 

นุชรินทร์ อินทรสมบตัิ1     Nucharin Intarasombut1 
       Nongtarn51@hotmail.com 
สุวรรณี เปลี่ยนรมัย์2     Suwarnnee Plianrum2 

กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล3     Kittisak  Thamapiban3 

วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน4     Wanlaya Thamapiban Intanin4 

พูนสุข อุดม5      Poonsuk  Udom5 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีทักษะในการส ารวจ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเรียนรู้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งหัวข้อในการส ารวจ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถิติในเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษา อาจจะเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง คนรอบข้าง เพื่อนใน
โรงเรียน คนในครอบครัว หรือคนในชุมชน เป็นต้น นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้แบบส ารวจ 
แบบสอบถามหรือแบบสังเกตที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะส ารวจ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 
และแปลความหมายของข้อมูล แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น หรือแผนภูมิรูป
วงกลมก็ได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบหรือน าเสนอข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ได้มีแนวคิดในการเลือกเรื่องที่จะส ารวจได้อย่างหลากหลาย และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งนี้เรื่องที่นักเรียนส ารวจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตัวนักเรียนเอง  
โรงเรียน หรือชุมชนของนักเรียนอีกด้วย ผลปรากฏว่าจากเกณฑ์การประเมินนักเรียนในเรื่องสถิติในการส ารวจสู่
การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลการประเมินคือ กลุ่มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 68.75 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25 นักเรียนที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมอยู่ที่ 13.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนอยู่ที่ 1.19 ถือว่าโดยรวมท าได้ดีมาก 
 

ค าส าคัญ : สถิติ, การส ารวจ, การน าเสนอข้อมูล  
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Abstract 

 This research aims to train students of secondary education 1/1 to have the skills to 
explore. Data collection Presentation of statistical data And learning to interact with other 
people in society The topic of the survey is information about the statistics in which students 
are interested in studying. May be related to the students themselves, those around them, 
friends in the school, family members or people in the community, etc. Students can collect 
data by choosing to use the survey. Questionnaire or observation form suitable for the subject 
to be explored And then use the data obtained to analyze by using statistical knowledge And 
interpret the data And present the data with charts, images, bar charts, line graphs or pie charts 
By using appropriate technology to design or present information The results of the study 
showed that students in secondary education 1/1 had a variety of ideas to choose from to 
explore. And can collect information from many groups of people. The subject that students 
explore can be used in everyday life of the students themselves, schools or students' 
communities as well. The results show that from the students' assessment criteria in the survey 
statistics to present the information of students in secondary education 1/1, the evaluation 
results are The group with very good evaluation results Accounting for 68.75 percent of students 
with good assessment results Accounted for 25 percent of students with assessment results at a 
fair level Accounted for 6.25 percent. The average score of the total was 13.76 and the standard 
deviation of the score was 1.19. Considered very well done. 

Keywords : statistics, survey, Presentation of information 
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บทน า 

 ในปัจจุบันนี้ค าว่า “สถิติ” ได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการจนมีความหมายเกิน
กว่าการเป็นเพียงข้อมูลหรือข่าวสารที่ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารของรัฐตามความหมายดั้งเดิมโดยเราสามารถ
แยกความหมายออกได้เป็น  4 ความหมายด้วยกัน คือ 
 สถิติ หมายถึง ข้อมูลตัวเลขที่ ใช้แทนข้อเท็จจริง เช่น สถิติปริมาณน้ าฝนในรอบ เดือนที่ผ่านมา 
จ านวน 6 เดือน  สถิติการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในรอบปี สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะ
ทางบกในรอบปี  สถิติการลาออกจากราชการของข้าราชการระดับกลางในทศวรรษที่ผ่านมา  สถิติการมาท างาน
สายของพนักงานในรอบเดือน สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น 
 สถิติ หมายถึง เครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ระเบียบวิธีทาง
สถิติ (Statistical  Method) ในแง่นี้สถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดกระท าต่อข้อมูลที่เราสนใจอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection) การน าเสนอข้อมูล
(Presentation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)  และการแปลความหมายข้อมูล (Interpretation) 
 สถิติ หมายถึง ค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (Sample Data) ค่าที่ค านวณได้ออกมา
นั ้นเรียกว่า ค่าสถิต ิ เช่น ค่าเฉลี ่ยเลขคณิตของกลุ ่มตัวอย่าง  (Medean) ค่ามัธยฐาน  (Mean) หรือค่าฐาน
นิยม (Mode) ค่าคะแนนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น 
 สถิติ หมายถึง วิชาหรือศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นระบบและเปิดสอนทั่วไปในสถาบันการศึกษา  
เรียกว่าวิชาสถิติ มีขอบข่ายท่ีกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  เป็นต้น 
 สถิติ หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติที่แสดงปริมาณน้ าฝน สถิติ 
อุบัติเหตุ สถิตินักเรียน จ านวนผู้ป่วยเป็นเอดส์ของจังหวัดสุโขทัย 
 สถิติ (Statistics) เป็นศาสตร์ สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราเพราะ
สถิติ คือข้อมูลส าคัญที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบของ“ตัวเลข”เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติ
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวนอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือประชาชน สถิติการเข้ารับบริการในหน่วยงานของ
รัฐ ฯลฯ ซึ่งมีหลักการส าคัญในการเก็บสถิติอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การน าเสนอข้อมูล 3) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 4) การตีความหมายข้อมูล 
      สถิติยังมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพราะสถิติเป็นเครื่องมือส าคัญที่ถูกใช้ในทุกองค์กร ทุกครัวเรือนหรือ
แม้แต่ตัวเราเอง เพื่อจดเก็บหรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตัวเลขไว้ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบ   การวัด 
การประมาณค่าต่าง ๆ หรือใช้สถิติมาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน สถิติช่วยให้เราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของอดีต
และปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการน า“สถิติ” มาใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย เพื่อใช้วางแผนการท างานใน
อนาคต วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข การน าสถิติมาตีความหมายและประมวลผล เพื่อการตัดสินใจที่
แม่นย าหรือก าหนดทิศทางในเรื่องต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถิติสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้รอบตัว ทั้ง
เรื่องการเรียน การสอบ การเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เราใช้ประจ าเดือน ตัวอย่างเช่น การจดบันทึกรายรับ -
รายจ่าย สถิติคะแนนสอบของแต่ละวิชา เป็นต้น  ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน ประกอบอาชีพอะไร “สถิติ” คือ เรื่อง
ใกล้ตัวที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังส่งผลดีที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านนั้น ๆ ยิ่งขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างแม่นย า แต่
ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลด้วยว่า เราสามารถเก็บสถิติได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหน และมีการวางแผนปรับปรุงโดย
อ้างอิงจากสถิติในอดีตได้อย่างไร ถึงจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม 
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 จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค21102 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีบทเรียนบทหนึ่งที่มีช่ือเรื่องว่า สถิติ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอนให้นักเรียนรู้จักการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าเรื่อง 
สถิติ เรื่องนี้สามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องที่นักเรียนสนใจรอบตัวไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้น สามารถ
เปิดกว้างให้นักเรียนได้คิด ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน คนรอบข้าง คนใน
ครอบครัว สังคม และชุมชนอีกด้วย 
 ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัย เรื่องสถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง ข้ึนมาเพื่อพัฒนาทักษะการส ารวจ และการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องสถิติของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง จากการส ารวจในหัวข้อเรื่องที่แตกต่างกัน อาจจะเกี่ยวข้องกับตนเอง 
เพื่อน บุคคลในโรงเรียน หรือแม้แต่คนในชุมชนโดยทั่วไป นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะกับการเก็บข้อมูลในเรื่องที่นักเรียนต้องการท า ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่
รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว จากการทดลอง จากการสังเกต และจากการส ารวจ ซึ่งการส ารวจอาจจะมาจากรูปแบบการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น และสามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการส ารวจและเก็บข้อมูลมานั้นน าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆ  โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เมื่อท าการวิจัยนี้แล้วครูผู้สอนเองสามารถน าข้อมูลจากการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลของนักเรียนมาเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความสนใจที่จะส ารวจเรื่องอะไร 
หรือมีความถนัดในการเลือกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจเป็นแบบไหน และยังพัฒนาทักษะด้านการสอน
ในการฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามแล้วหาค าตอบ ฝึกการเอาใจใส่นักเรียน ติดตามความคืบหน้าของงานท่ีได้มอบหมาย
ให้นักเรียนท าอยู่เสมอ ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักเรียน ส่วนตัวนักเรียนเองก็จะได้ฝึก
การมีปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อน คนรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนอีกด้วย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจากการหา
ข้อมูล และข้อมูลที่ได้ในบางหัวข้อชุมชนสามารถน าไปต่อยอดหรือน าไปใช้ได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อฝึกทักษะการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 2. นักเรียนสามารถน าเสนอและแปลความหมายของข้อมูลได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน  

 2. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ในปัจจุบันของนักเรียนตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษา โดยอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเอง เพื่อน คนรอบ
ข้าง คนในครอบครัว เกี่ยวกับสังคม หรือชุมชน นอกจากนั้นผลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโย ชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยการด าเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 
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 1.1 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสถิติการส ารวจ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และประเภทของแบบส ารวจ เพื่อใช้เป็นความรู้ในการด าเนินการส ารวจ ออกแบบเครื่องมือในการ
ส ารวจ 
 1.2 ให้นักเรียนจับคู่กันเพ่ือตกลงหัวข้อเรื่องสถิติที่สนใจท่ีจะน ามาท าการส ารวจ 
 1.3 นักเรียนน าเสนอช่ือเรื่องต่อครูผู้สอนและเพื่อนสมาชิกในห้องเพื่อไม่ให้ช่ือเรื่องหรือเรื่องที่ส ารวจ
ซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้ได้หัวข้อในการท าท่ีหลากหลายอีกด้วย 
 1.4 นักเรียนออกแบบร่างเค้าโครงที่จะส ารวจหรือแบบบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะส ารวจ น ามา
เสนอคุณครูเพื่อปรึกษา รับค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้อง  

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ 
 2.1 นักเรียนด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ แบบสอบถาม หรือแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะส ารวจ
ตามที่ได้ออกแบบเค้าโครงไว้ อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบหรือจัดท า และตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง ก่อนท าการน าไปส ารวจ 
 2.2 นักเรียนลงมือปฏิบัติในการส ารวจ การเก็บข้อมูล และบันทึกผล  จากกลุ่มตัวอย่างที่นักเรียนสนใจ 
ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติ 
 3.1 นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และแปลความหมายข้อมูล  
 3.2 เลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ส ารวจ เช่น ข้อมูลที่ได้ส ารวจมาเหมาะแก่การ
จะน าเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปภาพ กราฟเส้น หรือแผนภูมิรูปวงกลม 
 3.3 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าตามรูปแบบท่ีต้องการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเหมาะสม  
 3.4 คุณครูชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนตามหัวข้อท่ีตั้งไว้ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน 
เร่ือง สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การออกแบบ 
แบบส ารวจ 

- แบบท่ีเลือกมีความ
เหมาะสมกับงาน 
- องค์ประกอบครบ
ตามที่จะส ารวจ 
- รูปแบบชัดเจน 
- เข้าใจง่าย 

- องค์ประกอบครบ
ตามที่จะส ารวจ 
- รูปแบบชัดเจน 
- เข้าใจง่าย 

- รูปแบบชัดเจน 
- เข้าใจง่าย 

- เข้าใจง่าย 

2. การน าเสนอผล
การส ารวจ 

- เลือกใช้แผนภูมิในการ
น าเสนอที่เหมาะสม 
- องค์ประกอบของ
แผนภูมิครบทุกต้อง 

- องค์ประกอบของ
แผนภูมิครบทุกต้อง 
- มีขนาดเหมาะสม 
- รูปภาพมีสสีัน

- มีขนาดเหมาะสม 
- รูปภาพมีสสีัน
สวยงาม 
- รูปภาพสัมพันธ์กับ

- รูปภาพมีสสีัน
สวยงาม 
- รูปภาพสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 
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รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
- มีขนาดเหมาะสม 
- รูปภาพมีสสีันสวยงาม 
- รูปภาพสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

สวยงาม 
- รูปภาพสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

เนื้อหา 

3. ภาษา สะกดค าถูกต้องทุกค า สะกดค าผิด 1-2 ค า สะกดค าผิด 3-4 ค า สะกดค าผิด 5 ค า  
ขึ้นไป 

4. เวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
ก าหนด 3 วัน 

  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
                คะแนนท่ีได้  14 – 16  คะแนน  อยู่ในระดับ  4  (ดีมาก) 
                คะแนนท่ีได้  10 – 13   คะแนน  อยู่ในระดับ  3  (ด)ี 
                คะแนนท่ีได้    6 – 9    คะแนน  อยู่ในระดับ  2  (พอใช้) 
                คะแนนท่ีได้    0 – 5    คะแนน  อยู่ในระดับ  1  (ปรับปรุง) 
 3.5 นักเรียนน าเสนอข้อมูลทางสถิติต่อเพื่อนร่วมช้ันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประโยชน์ที่
ได้รับจากการส ารวจ 
 3.6 ร่วมกันอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
สตรีพัทลุง ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

เลขที ่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวม 

1,6 3 3 3 4 13 

2,11 4 3 4 4 15 

3,7 4 4 4 4 16 

4,5 3 3 4 4 14 

8 4 3 4 4 15 

9 4 4 4 4 16 

10 2 2 2 2 8 

12 2 2 2 2 8 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 3 4 15 
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เลขที ่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวม 

15,20 2 4 4 3 13 

16,19 4 3 3 4 14 

17,26 2 3 4 4 13 

18,32 2 3 3 4 12 

21 2 4 4 4 14 

22,27 4 3 3 4 14 

23 4 2 4 4 14 

24,31 4 4 3 4 15 

25,28 3 3 4 4 14 

29 4 4 4 4 16 

30 2 4 4 4 14 

ค่าเฉลี่ย 3.19 3.29 3.52 3.76 13.76 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.93 0.72 0.68 0.63 1.19 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
สตรีพัทลุง สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 สามารถท าการส ารวจในเรื่องสถิติที่นักเรียนสนใจ 
และได้ทราบว่าแนวคิดของนักเรียนมีความคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่ อย่างคาดไม่ถึ งส าหรับระดับช้ันที่เขา
ศึกษาอยู่ ท าให้ปรับเปลี่ยนความคิดของคุณครู เมื่อพบว่าบางครั้งนักเรียนในยุคสมัยนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามกรอบที่เรา
คิดหรือวางไว้ ว่าเขาจะรู้น้อยกว่าเรา แต่นักเรียนสามารถท าได้มากกว่าท่ีคุณครูคิด นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ 
มีความคิดที่สร้างสรรค์ ครูเองควรส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนมีความคิดที่จะพัฒนาและต่อยอดความคิดของ
นักเรียนเองให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้ได้ การท าวิจัยเกี่ยวกับสถิติท าให้ครูได้พัฒนาตนเองในการเตรียมหัวข้อหรือ
ตัวอย่างทางสถิติ มีการศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ส าหรับการให้ค าปรึกษานักเรียนที่คิดหัวข้อในการ
ส ารวจไม่ได้ และยังท าให้ครูได้รู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น จากการติดตามงานหรือการให้ค าปรึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ท าการส ารวจ  
 นักเรียนเองก็ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้ งเพื่อนที่อยู่ต่างห้อ งเรียน 
บุคคลภายนอก หรือคนในสังคม ชุมชน จากการที่ต้องไปส ารวจ สอบถามข้อมูล และยังได้มิตรภาพที่ดี ๆ กลับมา
อีกด้วย อีกทั้งยังพัฒนาความรู้ความสามารถทางสถิติ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการส ารวจได้ถูกต้อง รู้จักการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น ามาช่วยในการส ารวจ และน าเสนอข้อมูลได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึก
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กระบวนการคิด การออกแบบ สามารถดึงศักยภาพของเด็ก ๆ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะการศึกษาไม่ได้อยู่แค่
ในห้องเรียนเท่านั้น เราควรท าให้นักเรียนสนุก และมีความสุขกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งท่ีนักเรียนไปส ารวจมา
สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่ซึ่งกันและกัน และข้อมูลนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกมากมาย 
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมห้องที่ได้รับรู้อะไรใหม่ ๆ ที่เขายังไม่ได้ส ารวจ  
 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน คือ มีนักเรียนที่ใส่ใจโรงเรียนมากข้ึน ส ารวจเพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
ได้ เมื่อข้อมูลนั้น ๆ ที่นักเรียนส ารวจเกี่ยวกับทรัพยากรในโรงเรียนที่นักเรียนพบเจอ เช่น ประเภทของอาหารที่
นักเรียนชอบทาน โรงเรียนจะได้ให้แม่ค้าจัดท าอาหารที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบทานได้ถูกและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่ง
ช่วยลดปัญหาอาหารที่เหลือขายไม่หมด , ชนิดของนมที่นักเรียนชอบดื่ม เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ของโรงเรียนได้
เลือกซื้อชนิดหรือประเภทของนมมาขายตรงกับความต้องการของนักเรียน , การส ารวจเรื่องการร ารถจักรยานยนต์ 
รถยนต์มาโรงเรียนของคุณครูและนักเรียน เป็นประโยชน์ในการจัดท าหรือบริหารสถานท่ีในการจอดรถได้เพียงพอ
ต่อจ านวนรถ เป็นต้น  
 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น สถิติจ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคต่าง ๆ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน 1 ปี เป็น
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในการวางแผนรักษาหรือป้องกัน , การส ารวจกีฬาที่คนในหมู่บ้านชอบเล่น 
จะได้ส่งเสริมให้เป็นกีฬาประจ าหมู่บ้าน หรืออาจจะส่งเข้าแข่งขัน เป็นต้น  

 อภิปรายผล 
 จากตารางประเมินผลงานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ข้างต้น กลุ่มที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (ได้คะแนน 14–16) ได้แก่ เลขที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31 คิดเป็นร้อยละ 68.75 นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ได้คะแนน 10–13) ได้แก่ เลขท่ี 1, 
6, 15, 17, 18, 20, 26 และ 32 คิดเป็นร้อยละ 25 นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (ได้คะแนน 6–9 ) 
ได้แก่ เลขที่ 10, 12 คิดเป็นร้อยละ 6.25 ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมอยู่ที่ 13.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนอยู่ที่ 1.19 ถือว่าโดยรวมท าได้อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาตนเอง 
- ฝึกการส ารวจทางสถิติอยูเ่สมอ ภาคเรยีนละ 1 เรื่อง  

 - ควรศึกษาเรื่องที่วิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสามารถบรูณาการกับท้องถิ่นได้ให้มากขึ้น 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาท าเป็นสถติิ ที่สามารถ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได ้
 2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนานักเรียน 
 - ฝึกให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง เช่น สถิติการเข้าห้องตรงเวลา 
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการเรียน 
 - ให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับสถิติ หรือท่ีไดจ้ากการส ารวจ การเกบ็รวบรวมข้อมลูไปเผยแพร่
ให้กับคนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เพื่อน าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 
 3. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาช้ันเรียน 
 - ควรศึกษาการมสี่วนร่วมของนักเรียนในกลุ่มเดียวกัน 
 - จัดกิจกรรมใหม้ีการส ารวจทางสถิติเป็นห้องเรียนและน าเสนอ เพื่อประกวดในระดับช้ันเรียนต่อไป 



 

 
 

 

 
610 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 - เปิดชุมนุมเกี่ยวกับนักส ารวจ เชน่ นักส ารวจน้อย เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาเรื่องนี้ได้แสดง
ศักยภาพออกมา 
 4. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียน 
 - โรงเรียนมีการท าสถติิอยู่แล้วหลายอย่าง เช่น สถิติการมาเรยีนของนักเรียนในแตล่ะวัน สถติิการ
มาโรงเรียนของครู น าสถติินั้นมาน าเสนอข้อมูลเป็นกราฟรายวันเพื่อเปรียบเทยีบ น่ันคือการท านามธรรมให้เห็น
เป็นรูปธรรม 
 - จัดตั้งต าแหน่งคนท่ีจะจดัท าสถิตใินเรื่องต่าง ๆ อาจจะแบ่งเป็นสายงานก็ได ้
 - น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจท้ังของนักเรียนและของครไูปเสนอหรอืเผยแพรต่่อครูในโรงเรียนและ
ต่อผู้อ านวยการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางเพื่อต่อยอดจากข้อมูลนั้น ๆ มาใช้ประโยชน์ต่อไป 
 - เก็บสถิติรางวัลทีไ่ดร้ับด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อน าเสนอข้อมลูให้ผู้อื่นรับรูผ้่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
 - จัดท าแบบส ารวจพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 5. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาสังคมชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 - น าข้อมูลทางสถิติในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้กับคนในชุมชนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
 - ชุมชนควรเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมลู เพื่อที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ได้  
 - จัดตั้งต าแหน่งคนที่จะส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชนในเรื่องต่าง ๆ 
 - จัดตั้งต าแหน่งคนที่จะจดัท าสถิตใินเรื่องต่าง ๆ อาจจะแบ่งเป็นสายงานก็ได ้
 

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. 
นายธีระพงษ์ กระการดี. (มปป).  สถิติ.  สืบค้นเมื่อวัน 12 กรกฎาคม ,2562,  จาก ช่ือเว็บไซต์:  http://www. 
 stvc.ac.th/elearning/stat/csu1.html 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

1. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ          สัจจารักษ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 
2. อาจารย์ ดร.สดุาทิพย์          หาญเชิงชัย มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 
3. อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์        ใจอ่อน มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร      หลินเจริญ มหาวิทยาลยันเรศวร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  ปาณาวงษ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
8. อาจารย์ ดร.บุญส่ง     กวยเงิน มหาวิทยาลยันเรศวร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา    ปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก   จันทร์สว่าง มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
11. อาจารย์ ดร.กัลยาณี       เจริญชา่ง นุชมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล    วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด      โชติวชิรา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะพงษ์        แสง-ชูโต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉตัร์       สุปัญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ   ปิยะพิมลสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
17. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์        สังข์รักษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
18. อาจารย์ ดร.เบญจพร      ชนะกุล มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
19. อาจารย์ ดร.อรทัย         พรมเทพ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม   คาวีรัตน์  อาจารย์เกษียนอายุราชการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณุอานันท์  นิรมล อาจารย์เกษียนอายุราชการ 
22. อาจารย์ ดร.ดารุวรรณ  ศรีแก้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ร่มพยอม วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  วชัิยดิษฐ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
25. อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 
27. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา    อินทสมบตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี   แสงหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์  
29. อาจารย์ ดร.เนติ         เฉลยวาเรศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/rru.ac.th/?eid=ARA2Z89rJBuAYYZmKqi_GqRU-GPYXqG5446DpgbdSoLpP2TdpHsTDyrWVry2oGmKQge038Q3l3ubQj4p&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003177651962&fref=tag
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ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย 
 

ห้องที่ 1 (ห้องจุติ A) 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร 
อาจารย์จงกล บัวแก้ว / อาจารย์ ดร.รัชดา  เชาวน์เสฎฐกลุ 
 

ห้องที่ 2 (ห้องจุติ B) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ  
อาจารย์ ดร.วรินธร   เบญจศร ี
อาจารย์ ดร.สภุาพร  จันทรครีี  

 

ห้องที่ 3 (ห้องหาดใหญ่) 
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
อาจารย์ ดร.พิทักษ์   ทิพย์วารี 
อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ  พินลา 

 

ห้องที่ 4 (ห้องเกาะยอ) 
อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะอาจารย์  
ดร.ณัฐนันท์   ทองมาก 

 
ห้องที่ 5 (ห้องล๊อบบี้) 
อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
อาจารย์ ดร.วิภาดา  พินลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ    ชัยวัฒนกุลวานิช 

  
 ห้องที่ 6 (ห้องเจียรนัย) 

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค ์
อาจารย์ ดร. ธนิยา   เยาด า 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ะอาด  อาแซ/รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
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ก าหนดการการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 17-18  สิงหาคม  2562 
 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

วันที่ 17  สิงหาคม  2562 
เวลา 
09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.00 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.วิชัย ช านิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ   
 - มอบเกียรติบัตรให้สถาบันเครือข่ายฯ (เจ้าภาพร่วม) 
 - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล Paper Award 
11.00 – 12.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมพลังครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”  
                               โดย รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.30 – 17.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ระยะการเข้าสู่วิชาชพี (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. 2560 
 1. ห้องจุติ A   4. ห้องเกาะยอ 
 2. ห้องจุติ B   5. ห้องล๊อบบี้ 
 3. ห้องหาดใหญ่   6. ห้องเจียรนัย 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 18  สิงหาคม  2562 
09.00 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ระยะการเข้าสู่วิชาชพี (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. 2560(ต่อ) 
 1. ห้องจุติ A   4. ห้องเกาะยอ 
 2. ห้องจุตุ B   5. ห้องล๊อบบี้ 
 3. ห้องหาดใหญ่   6. ห้องเจียรนัย 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 น.   สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั 
14.00 -  14.30 น. พิธีปิดโครงการ 

************************************************************************** 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
614 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-631 


